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Høringsuttalelseangåendeutkast til forskrift om tilskudd til næri.ngs—.og
miljøtiltak i skogbruket

Forskrift om tilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruketer utepåhøring. Frist for uttalelseer
11.12.2003.Utkasttil forskriftenfølgervedlagt.Landbruksdirektørenhar følgendeforslagtil
kommentarertil forskriftutkastet somer til høring:

Generelt

Frai .januar2004 far kommuneneøktansvarog myndigheti landbruksforvaltningen.Blant annet
leggesdettil rettefor ensterkerelokal prioriteringog tilpasningav skogpolitikkenved atkommunene
overtaransvaretfor de økonomiskevirkemidlenei skogbruket.Landbruksdirektørenmenerat det
foreliggendeutkasttil ny forskrift for skogordningenesettersåsterkebegrensingerpåkommunenes
handlefrihet,at deter til hinderfor oppf$’lling av selveintensjonenmedkommunereformen.Blant
anneterdet foreslåttatdet ikke kan gis tilskuddtil skogplantingog såing(jf § 2-1) og detkanikke gis
tilskuddtil taubanedrifi(§ 5-1). I hzringsbreveter deti tillegg lagt sterkebegrensingerpåmuligheten
til å gi tilskuddtil vegbygging,vedat dettetilskuddetskal begrensestil 50% av dettildelte beløptil
skogtiltaki denenkeltekommune.

Skogplantingog såing

Efter densisteendringenav skogavgiftsordningen,har ikkeet forbudmottilskuddtil skogplanting
vesentligøkonomiskkonsekvensfor Oppland.I de øvredal- og fjelibygderer imidlertid tilskuddviktig
for åopprettholdeaktiviteten,og et forbudmot detteer et megetnegativtsignalfra myndigheteneom å
ikke satsepålangsiktigoppbyggingav skogressurser.Vi seralleredeataktivitetenharavtatti
inneværendeår, og deter all grunntil å frykte at denvil gåytterligerened,meddenkonsekvensat
skogressurseneblir bygd nedpå sikt. For andredelerav landet(skogreisingsstrøkene)er detgrunntil å
tro at denneeffektenvil bli langt sterkere.I Opplander ogsåsåingbrukt sometvelegnettiltak i enkelte
områderderforyngelseav furuer sterkt hemmetpågrunnav bla.elgbeiting.

Landbruksdirektørenmenerderforat detmågis anledningtil ågi tilskuddtil plantingog såjilg i de
delerav landetderdetteansessometvelegnetvirkemiddel for å stimuleretil åopprettholdetilgangen
på fornybareressurser.

Tilskudd til taubanedrifter

Opplandhar myevanskeligterrengderskogsdriftmedtaubanerbådeer mesthensiktsmessigeteknisk,
og dessutenmestmiljøvennlige.Landsskogtakseringenviserat såmyesom 10-15%av den
hogstmodnekubikkmasseni Opplandstår i områdersomer egnetfor taubanedrifi,og de senereårene
hardetvært drevetca 10 000 m3 årligmedslik utstyrher i fylket. Denneaktivitetenblir ulønnsomuten
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tilskudd, og de entreprenører somdriver med taubaner i dag vil måtte leggenedsin virksomhet. I
utkastet til forskrifi § 5-1 gis det mulighet til å støtte tiltak som fører til utvikling og økt aktivitet i
skogbruket i kommunen. I mangekommuneri Oppland er lokalesagbrukviktige for verdiskaping og
sysselsetting. Tømmer fra taubanedrifter har hatt stor betydning som marginalkvantum for disse
sagbrukene. Det er uheldig at muligheten til å opprettholde en aktivitet i det hratteitexrengetblir borte.
I tillegg regner vi med at dette fører til mer bygging av enkle traktorveger i det bratte terrenget, noe
som er en stor miljømessig ulempe (økt fare for erosjon, estetisk forurensing ved innsyn i bratte
lisider).

Landbruksdirektøren mener derfor at det fortsatt må være anledning til å gi tilskudd til taubanedrifter i
de områder der en slik driftsform er hensiktsmessig og fremmer lokal aktivitet og verdiskaping.

Begrensingav tilskudd til vegbygging.

Vegbygging har lenge vært ansett som det viktigste tiltaket for å opprettholde eller øke aktiviteten i
skogbruket. Mengden tilskudd til dette formålet har vært av relativt beskjedent omfang, og dette har
ført til at hovedveger og fellestiltak av stor betydning har blitt prioritert. I de senere årene har
mesteparten av tilskuddet gått til ombygging og opprusting av eksisterende vegnett til en standard som
tåler dagens krav satt av moderne transportutstyr. Dette arbeidet er av avgjørende betydning for
kostnadsnivå og sikkerhet ved tømmertransport.

Ved oppsplitting av virkemidlene på enkeltkommuner, vil små kommuner fa tildelt beskjedne beløp til
skogbruksformål. Ved å begrense andelen som kan gå til vegformål til 50% av disse små beløpene, vil
det i praksis ikke være mulig å gi tilskudd til skogsveger i mange kommuner. Selv i skogfattige
kommuner kan det forekomme at det bygges enkeltveger med millionbeløp i anleggskostnader, og at
dette er både miljømessig akseptabelt og skogfaglig riktig. Regelen om bare å kunne bruke 50% av
skogtilskuddene til veiformål må derfor sees i en større skala, eller fjernes dersom forskriften skal
kunne praktiseres. Begrensningen reduser mulighetene for å støtte verdiskapning lokalt så vesentlig, at
det synes å stå i motsetning til reformens intensjon.

Landbruksdirektøren mener at denne begrensningen er det mest ugunstige forslaget som ligger inne i

utkastet til ny forskrift. Bestemmelsen er trulig tatt inn av miljømessige hensyn. Disse er imidlertid i
varetatt i “Forskrift om planlegging og godkjenning av veger til landbruksformål” og de prosesser som
er pålagt for å forvalte denne. Ved å gi tilskudd kan man sette ytterligere vilkår om utforming,
opprydding og tilrettelegging for allmenheten.

Landbruksdirektøren mener derfor at bestemmelsen om å begrense rammen for hvor stor del av den
enkelte kommunes skogmidler som kan brukes til vegtilskudd må fjemes. Alternativt kan
fylkesmannen pålegges å kontrollere at ikke mer enn 50% av de samlede midler til skogtiltak brukes til
veiformål.
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Landbruksdirektørens forslag til vedtak

Fylkeslandbruksstyret viser til landbruksdirektøren forslag til kommentarer til utkast til forskrift om
tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket og støter disse.

Fylkeslandbruksstyret ser positivt på overføring av ansvar og økt innflytelse til kommunene, men
mener at det er lagt for store begrensninger på kommunenes handlefrihet til å støtte ileiittakenesnmile
lokalt mener er viktigst for skogbruket.

Det må gis anledning til å gi tilskudd til planting og såing i de deler av landet der dette anses som et
velegnet virkemiddel for å stimulere til å opprettholde tilgangen på fornybare ressurser

Det må være anledning til å gi tilskudd til taubanedrifter i de områder der en slik drifisform er
hensiktsmessig og fremmer lokal aktivitet og verdiskaping.

Bestemmelsen om å begrense rammen for hvor stor del av den enkelte kommunes skogmidler som kan
brukes til vegtilskudd må fjernes. Alternativt kan rammen løfies opp på fylkesnivå, slik at
fylkesmannen palegges å kontrollere at ikke mer enn 50% av de samlede midler til skogtiltak brukes til
veiformål.
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FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I
SKOGBRUKET

FastsattavLandbruksdepartementetdenxx. desember2003medhjemmeli §§ 3 og 18
i Lov om jord (jordiova)av 12. mai 1995 nr. 23.

Kapittel 1. Innledendebestemmelser

§ 1-1 Formål
Formåletmedtilskuddtil nærings-ogmiljøtiltak i skogbruketerut fra lokale

priortermgerog tilpasninger,å bidratil å fremmeøktutnyttelseog verdiskapingi skogbruket,
samtidigsommiljøverdieneblir ivaretattog videreutviklet.

§ 1-2 Virkeområdem.m.
Tilskuddkangis til alleskogeieresomharmerenn10 daaproduktivskog.Grensenpå

10 daagjelder ikke hvis søknadengjelderettiltak i samarbeidmellomflere eiendommer.
Tilskudd efterdenneforskrift kan baregis til tiltak som gjennomføresetterforskriftens

ikrafitredelse.

Kapittel 2. Tilskuddtil skogkultur

§ 2-1 Generelt
Foråstimuleretil oppbyggingav kvalitetsskogkan detgis tilskudd til skogkulturog

andrekvalitetsftemmendetiltak.
Detkan også- dersomtiltaket ikke faller innenfortilskuddtil spesiellemiljøtiltak i

landbruket-gis tilskuddtil skjøtselav skogi kantsonerlangsvann,vassdragog dyrketmark
og dl skjøtselavskogi sammenhengmedkulturminner.

Det kan videregis tilskuddtil aksjonsrettedeprosjektersom harsommål åøke
skogkulturinnsatsen.

Det skal ikke gis tilskudd til skogplanting,såing,kjøp av utstyreller til tiltak somved
uttakav virke gir overskudd.

Kapittel 3. Tilskuddtil velbygging

§ 3-1 Generelt
Det kan gis tilskudd til byggingavnyeellerombyggingav eksisterendeskogsveiernår

dettebidrartil etableringav helhetsløsningersom gir grunnlagfor bedreutnyttelseav skog-
og utmarksressursene.

Det skal ikke gis tilskuddtil byggingav veiersomførertil reduksjonav «villmarks-
pregedeområder»,dvs, områdersom liggermerenn5 lani horisontalavstandfra
eksisterendetekniskeinngrep,
§ 3-2 Vilkår

Detkanbaregis tilskuddtil veiersomer godkjentetter“Forskrift omplanleggingog
godkjenningavveiertil landbruksfonnål”elleretter“Plan og bygningslovensbestemmelser”,
og somblir bygdi samsvarmedgjeldende“Normalerfor landbruksveiermed
byggebeskrivelse”,fastsattavLandbruksdepartementet.



Føranleggsarbeidetsettesi gang,skal det foreligge enbyggeplansomkommunenhar
godkjent.

Det er et vilkåratveienblir vedlikeholdttil denstandardsomdenopprinneligble
bygget.

Tilsatte knyttettil deoffentlige landbruks-og miljøvernmyndigheterhar,nårde erpå
tjenestereiseri de områderveienbetjener,retttil avgiftsfri bruk av veiersom hartitt tilskudd.

Kapittei 4. Tilskuddtil miljøtiltak i skog

§ 4-1 Generelt
Det kangis tilskuddtil åivaretaog videreutviklemiljøverdieri områderderdetdrives

et aktivt skogbruk.

§ 4-2 Miljøhensynved driftstilpasningereller ikke-hogst

Det kan gis tilskuddtil dekningav kostnadenevedå gjennomføreskjøtselstiltakfor å
utvikle miljøkvaliteter,og til dekningavøkonomisketapdermiljøkvaliteterkreversærlig
økonomisktyngendemiljøtilpasningerved skogsdrift.

Detkan videregis tilskuddtil delvisdekningav økonomisketapknyttet til langsiktig
bevaringavspesiellebiotoper,dermiljøverdienekreveratskogeierenavstårfra skogsdrift.
Skogeierenmåselvbæredenøkonomiskebelastningenvedåla enmindredel av skogarealet
ståurørt,jf. 1. ledd.

Detkan ogsågis tilskuddtil dekningavmerkostnaderved skogsdriftfor åunngå

vegbyggingsomvil redusere“villmarkspregedeområder”.

§ 4-3 Tllretteleggingfor friluftsliv

Detkan — innenforrammenavdettekapittel og dersomtiltaket ikke faller innenfor
tilskuddtil spesiellemiljøtiltak i landbruket- gis tilskudd til tiltak knyttettil åbevareog
utvikle ftiluftslivskvaliteteri områdersom samtidigutnyttestil etnæringsrettetskogbruk.

§ 4-4 Vilkår
Deter et vilkårfor utbetalingav tilskuddetterdettekapittel, § 4-2, 1. og 2. ledd,at

miljøkvaliteteneerregistrerti samsvarmedmetodersomharbasisi vitenskapelig
dokumentasjonav sammenhengeri skognaturen(f.eks.registreringerutført ettermetodensom
erutviklet gjennomprosjektetMiljøregistreringeri skog-MiS).

Detutbetalesikke tilskuddetterdettekapittel på underkr. 3 000,-,og nonnaltskal
tilskuddsbeløpettil enenkeltskogeierikke overstigekr. 75 000,-.

For tilskuddsom gis etter§ § 4-2 og 4-3 skal detinngåsen avtalemellomskogeierog
kommunenomhvilke plikter og restriksjonertilskuddetforutsetter.Kommunenkan etter
samrådmedskogeierenbestemmeatavtalenopphevesdersomspesielleforhold tilsier det.

Kapittel5. Tilskuddtil andretiltak i skogbruket

§ 5-1 Generelt
Detkangis tilskudd til andretiltak ogprosjektersombidrartil å utvikle skogbruketi

enkommuneeller region,nårtiltaket eller prosjektetikke omfattesavandreetablerte



tilskuddsordninger,somf.eks.~ulkesviseRU-midlerellerverdiskapingsprogram.Aktuelle
tiltak etterdettekapitlet erprosjektersomharsommål åøkeaktivitetenog ressursutnyttelsen
i og fra skogen,f.eks.fellestiltak forøkt avvirkningavvirke til bloenergi.

Deter ikke anledningtil å gi tilskuddtil taubanedrift.

§ 5-2 Skogsdriftmedhest

Detkan gis tilskuddtil drift av tømmermedhest.

Kapittel6. Søknadog salcsbehandlingm.m.

§ 6-1 Søknadog saksbehandling
Søknadom tilskuddskal skrivespå detskjemasom erutarbeidetfor denenkelte

tilskuddaordning.Søknadensendestil kommunensomtreffer vedtakomtildeling av tilskudd.
Kommunenkanfastsetteen søknadsifistfor denenkelteordning.

Utgifter til planleggingav tiltak kaninngåi tilskuddsgrunnlaget.
Vedfellestiltakskal det foreliggeen skriftlig avtalemellomdeltakerneomfordeling

avkostnaderog ansvari forbindelsemedtiltakets gjennomføring,og eventuellevilkår som
blir knyttettil senereoppfølgningog vedlikehold.

§ 6-2 Vilkår
I tillegg til devilkår somer inntatti kapitlene2-5 i denneforskrift kankommunennår

tilskuddgis ogsåsetteandrevilkår somer i samsvarmeddenenkeltetilskuddsordnings
formål.Detkan f.eks. settesentidsfrist for tiltaketsgjennomføring

Vilkårenemåværesakligbegrunnetog stå i rimelig forhold til tilskuddetsstørrelse.

§ 6-3 Utbetaling
Innvilgettilskuddutbetalesefterskriftlig anmodningfra søkeren.Kommunenkan

bestemmeatdetskal foretasdelutbetalingeretterhvertsom tiltaketgjennomføres,og atendel
av tilskuddetikke blir utbetalt før tiltaket er ftillfert.

§ 6-4 Tilbakebetaling
Kommunenkan kreveet tilskuddtilbakebetalthelt eller delvishvis vilkår som ersatt

ikke blir opp~’lt, ellerdetoppstårforholdsom er i stridmedforutsetningenei denneforskrift.
Kravetkan motregnesi produksjonstilskuddellerandretilskuddhvis mottakerenharkravpå
slike. Hvis tilbakebetalingikke skjerinnenden frist somblir gitt, kan detkrevesforsinkelses-
renteri tillegg,fl’. lov av 17. desember1976 nr. 100 omrenterved forsinketbetalingmv.

Kapittel 7. Avsluttendebestemmelser

§ 7-1 Opplysningspliktog kontroll
Kommunenskali nødvendigutstrekningkontrollereattiltakeneergjennomfbrti tråd

med fomtsetningene.
Mottakerav tilskuddefterdenneforskrift plikter ågi de opplysningersomkommunen

ellerFylkesmannenkrever.
FylkesmannenellerRikarevisjonenkankontrollereatforvaltningenav

tilsknddsmidleneerskjeddi samsvarmedforutsetningenei denneforskrift, tildelingsbrev
ellereventuelleutt~llenderetningslinjer.Detkan fastsettesnærmereretningslinjerfor
kontrollarbeidet.

Det er fastsattsærskilteretningslinjerfor resultatkontrolli skogbruket.Resultateneav
dennekontrollenskal rapporterestil Fylkesmamienpå særskilteskjemaforresultatkontroll.
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Kommunenmånår detgis tilskuddta forbeholdom atkommunen,Fylkesmanneneller
Riksrevisjonenkaniverksettekontroll av de gjennomførtetiltak.

§ 7-2 Klage
Vedtaktruffet avkommuneni medholdav denneforskrift kanpåklagestil

Fylkesmannenetterbestennnelsenei kap. Vii lov 10. februar1967 ombehandlingsmåteni
forvaltningssaker(forvaltningsloven).

§ 7-3 Dispensasjon
Departementetellerdendetbemyndigerkan dispenserefra denneforskrift.

§ 7-4 Ikrafttredelsem.m.
Denneforskrift trer i kraft fra I. januar2004.
Frasammedatoopphevestblgendeforskrifter:
1. Forakrift ombehandlingavsøknaderog utbetalingav statstilskuddm.v. til

skogsveier,fastsatt1. juni 1979.
2. Forakrift fortilskuddtil praktikanteri skogbruket,fastsatt2. mai 1980.
3. Forskrift omtilskott til førstegongstynning,fastsatt22. desember1993.
4. Forskrift omtilskuddtil drift i vanskeligterreng,fastsatt28. april 1994.
5. Forskrift omtilskott til skogkultur,fastsatt16. mai 1994.
6. Forskrift om tilskuddtil byggingav skogsveier,&stsatt28. juni 1994.
7. Forskrift om tilskuddtil miljøtiltak i skogbruket,fastsatt24. oktober2001.


