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Høringsuftalelse: Forskrift om tilskudd til nærings- og
miljøtiltak i skogbruket

NorgesSkogeierforbundvisertil høringsbrevav 28.10.2003vedrørendeutkasttil forskrifi om
tilskuddtil spesiellemiljøtiltak i landbruketog forskrift om tilskuddtil nærings-og miljøtiltak i
skogbruket.Skogeierforbundetharkun vurdertskogbruksforskriften.

Forskrifienerstattethelesyvforskrifter bl.a. forskrift omtilskuddtil skogkultur,byggingav
skogsveier,drift i vanskeligterrengog førstegangstynning.Detteinnebæreren reell forenklingog
vil gi et meroversiklig regelverk,noe Skogeierforbundetstiller segpositive til.

Skogeierforbundetstøtteren økt lokal styring av de økonomiskevirkemidleneinnenskogbruket.I
St.meld.nr. 19(2001-2002)går regjeringeninnfor at en omleggingav landbrukspolitikken
fundamentertpåatet lokalpolitisk skjønn,vil ha de besteforutsetningenefor å løselokale
utfordringer.Regjeringenfølgernåopp dette innenskogsektoren.Dersomutvidet
vedtaksmyndighettil kommuneneskal opplevessommeningsfyltog utløselokalt engasjement,er
det imidlertid viktig at kommunenefår reell frihet til å satsepåtiltak de menergir størsteffekt.

Skogeierforbundvil spesieltfokuserepå følgende:
• Synkendeavvirkninghar ført til virkesmangelfor sagbruksindustrieni delerav landet
• Skogbruksforskriftenbørstimuleretil øktaktivitetogverdiskapinginnenskognæringen
• Denvarsledeøktefrihetentil kommunenemåværereell

Skogeierforbundethar følgendekommentarertil paragraferi forslaget:

Kapittel i — Innledendebestemmelser

~ 1-1 Formål
Skogeierforbundetmenerforskriftenbørleggetil rettefor åmotvirkesynkende-avvirkningvedat
kommunenekansetteinn midleneder de gir besteffekt. Vi foreslårderfor følgendetillegg til
paragrafen:

“Kommunenavgjørselvhvilkenærings-ogmiljøtiltak somskal oppnåstøttedetenkelteår. Over
lengre tidskalkommunenlikevel tjlstreberimelig balansemellomde ulikeformåleneskngkultur,
veibygging,miljøtiltak i skogog andretiltak i skogbruket

~ 1-2 Virkeområdem.m

.

Skogeierforbundetmenergrensenfor virkeområdekanhevesfra 10 til 25 dan.Imidlertid børdet
kunnegjøresunntak,jf. 2. setningi forslagettil paragraf
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Sisteleddmåutformesslik at regelenikke er til hinderfor åfortsettemedå gi tilskudd
etterskuddsvistil godkjenteskogsveianleggsomfår tilskuddover flere år. Detteeren innarbeidet
praksisog mangerealiserteveianleggog veierunderbyggingforventeså mottastatstilskudd
fremover.Subsidjærter detbehovfor overgangsregler.

Kapittel 2 — Tilskudd til skogkultur

2-1 Generelt
Det er presisert at det ikke kan gis tilskudd til skogplanting. Skogeierforbundeter kjent med
bakgrunnenfor denneføringen,menvil likevelpoengterede uheldigeviTkningenefor etablering
av ny kvalitetsskogi hele landet,og spesielti områderhvorskogavgiftsordningenbetyrrelativt
lite. Enforutsetningdatilskuddettil plantingble tatt bort, var atskogavgiftsordningenble
forbedretogkunnebrukesmeraktivt. Imidlertid har det forbedredeskogavgiftssystemetliten
effekt i merskogsvakestrøk.ForVestlandetog Nordafjellsslår dettespesieltnegativtut.

Tilskuddtil langsiktigeinvesteringerhar værtviktig for åbringestørresammenfallmellom
privatøkonomiskog samfunnsøkonomisklønnsomhet.Oppbyggingenav skogressurseneblir nå
satttilbake. Skogplantingenerredusertfra 32 mill, planteri 2002til 21 mill, i 2003. Prognosene
for 2004/05tyderpå fortsattnedgang— trolig i størrelsesorden10%.Lokalt vil nedgangenvære
endastørre.

Skogeierforbundetmenerkommunenebør ha anledningtil fortsattå gi tilskuddtil planting
Subsidlærtmåordningenbeholdesi områderhvorskogavgjisordningenbetyr lite. Kommunenes
rolle i landbrukspolitikkenvil bli ytterligerestyrketveden slikvalgfrihet

Kapitel 3. Tilskudd til veibygging
Denforeslåttebegrensningenpåmaksimalt50%tilskuddtil veierer ikke tatt inn i selve
forskriften,menfølgerav høringsbrevethvordetvarslesat dettevilkåret vil bli fastsatti
tildelingsbrevettil fylkesmenneneog videretil kommunen.

Skogeierforbundetmenerdennebegrensningener megetuheldig.~mangekommunervii et godt
utbygdveinettværeavgjørendefor å opprettholdeog tom. økeavvirkningen.Særligviktig er dette
påVestlandet.For kommuneri slike områdervil denforeslåttebegrensingeninnebæreat detikke
gis anledningtil åsetteinn midlenepåde områdenehvordettrengsmestoghvordetwilgfrstørsr
effekt.

Medbegrensedemidler til rådighet,i kombinasjonmedenkeltestoreveiprosjektsomskal
realiseres,vil detofteværeriktig ånytte størstedelenav midlenetil skogsveieri et enkeltår for så
åbrukemidlenetil andreformål i andreperioder.

Begrensningenbør derfor strykes.Subsidlærtkan dettevurderesover en 5-årsperiode.

3-1 Generelt
Skogeierforbundeter kritisk til åbenyttebegrepet“villmarkspregedeområder” som
vedtaksgrunnlagfor eksempelved avgrensingav veibygging. Såkalte“villmarkspregeteområder”
er definertkunetteravstandskriterium- nemlig om arealsomliggermerenn 5 km fra
jernbanelinjer,veiersomdetgår anåkjørebil eller traktorpå,eller inngrepsomfølgeav
vassdragsreguleringerog kraftproduksjon.En slik definisjoner ikke egnettil å fangeopp områder
somerviktige for detbiologiskemangfoldeteller for frilufislivet. Definisjonener heller ikke i
samsvarmedhva folk flest oppfattetsomvillmark. Folksvillmarksopplevelsepåfjellet blir ikke
redusertav en traktorveii en skogdalnoenkilometerunna.
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Detinisjonenav “villmarkspregeteområder” innebæreratalle “moderne” inngrepdiskvalifiserer
etområdesomvillmark, menstidligeretidersinngrepikke gjør det,uansetthvorstoreinngrepene
har vært. Eksemplerpåinngrepsomikke fangesopp av definisjonener gruvedrifi,avskoging,
oppdyrking,bygninger,fløtningsanleggog hesteveier.Slikeinngrepkanpregelandskapeti langt
størregrad ennbygging av en enkelttraktorvei.Etter vår oppfatninger definisjonenefor
“villmarkspregede”og “inngrepsfrie” områderikke utarbeidettil denbrukde etterhvert syneså
få somvirkemiddeli forvaltningenog er derfor lite hensiktsmessige.

Skogeierforbundetforeslår derforat andreavsnittunder§ 3-1 tas ut avforsk<tien.Begrepetbor
ogsåerstattesunder§ 4-2 tredjeavsnitt.

Kapittel 4 - Tilskudd til miljotiltak i skog

~4-2 Miliøhensynved driftstilpasninaereller ikke-hogst
Begrepet“ikke-hogst” eret negativtladetbegrep.Skogeierforbundetforeslåratbegrepetfjernes
fra overskriftendadet likevel ikke benyttesi selveteksteni paragrafen.

Nårdetgjelderbrukenav begrepet“vilhnarkspregedeområder “viser vi til avsnittetforan om
paragraf3.1

§ 4-3 Tilretteleggin2for friluftsliv
Slik bestemmelsener utformetkandentolkessomenbetydeligutvidelseavbrukenav midler til
generelleIliretteleggingstiltakfor friluftslivet. DettegårSkogeierforbundetmot. Bruk av midler
måbegrensestil skogbrukstiltaksomskogeieregjennomførerfor åbevareog utvikle friluftsliv-
kvaliteter,og ikke til omfattegenerelltilretteleggingfor friluftslivet.

Skogeierforbundetforeslårderforatoverskriftenendrestil “Hensyn tilfriluftslivet” . I sistedel av
bestemmelsenettertankestrekenbørdessuten“tiltak knyttettil å bevare...“erstattesmed
“skogbrukstiltakknyttettil å bevare...

~ 4-4 Vilkår
Skogeierforbundetserdetsomviktig at miljøkvaliteteneerregistrerti samsvarmedetterprøvbare
metoderog at dissehar basisi vitenskapeligdokumentertesammenhengeri skognaturen.Videre
vil vi presisereatmetodenemåbaseresegpåsystematiskregistreringav livsmiijøa~Metoder
basertpåtilfeldig registreringavrødlistedearterog/ellermiljøerbørikke aksepteressomgrunnlag
for tilskudd.

Skogeierforbundetmenerdetteer ivaretattgjennomdetkrav somersatttil n-ietodel
forskriftsutkastet,selvom haveter formulert på en noe “mykere” måteenntidligere.

Kapittel 5 - Tilskudd til andretiltak i skogbruket

5-1 Generelt
Skogeierforbundeter positive til prosjektrettedemidler, menviser til at unntaketfor taubanedrift
vil væresværtuheldig i mangeområderi landet.Storevirkesressurseri brattiendteområderkan
utløsesmedpositiv samfunnsnytte,bådegjennomlokal sysselsettingog verdiskaping,og som
råstofftil videreforedling.Dennenegativeeffektenfor verdiskapningog lokal sysselsettingvil slå
ekstrauheldigut i områdermedliten veksti øvrig næringsliv,og hvortransportkostnadenelegges
overpåskogeiernei form av laveretømmerpris(transportfradrag).Bruk av moderatesummeri
tilskuddvil gi storeringvirkningseffekter.
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Flereveierer alleredebyggetsombasveierfor taubanedrifihvordeter investertmillionbeløpi
prosjektersomforutsattestabilerammevilkår. Slike allerederealiserteveianleggble byggetmed
forutsetningom fortsatttilskuddtil drift i vanskeligterreng.

Dersommiljøhensyner hovedgrunnenfor åforeslåavvikling av tilskuddtil slik driftsfonn,mener
vi dettebyggerpåunyansertevurderinger.Skogi hellendeterrenginneharikkerautomstiskstørre
miljøverdierenn skogi flatereterreng.Dessutenvil praktiseringavLevendeSkog-st’andardene
ivaretarelevantemiljøhensynpå entilfredsstillendemåte,uavhengigav topografi.

Skogeierforbundetviserogsåtil Næringskomiteensbehandlingav forslagettil-statsbudsjettetfor
2004(Budsjett-mnnst.S.nr.8)hvorkomiteenuttaler: “... at uttakav tømmerer bekymringsmessig
lavt... “og “Flertallet berdepartementetvurderevirkemidlerfor å stimuleretil øktuttakav
tømmer

Fortsatttilskuddtil taubanedriftvil medvirketil at avvirkningenkanopprettholdes-ogtom.økesi
flereområder.

Skogeierforbundetmenerderfor detfortsattbør væreadgangtil å gi tilskuddtil taubanedrift.

~ 5-2 Skogsdriftmedhest
Omfangetavskogsdrit’tmedhester sværtlite. Deter derfortvilsomtom drifisformenbørløftes
fremi enegenparagraf.Skogeierforbundetforeslårat formålethellerleggesinn under§ 5-1 i
kategorisammenmed “andre tiltak”.

Kapittel 6— Søknadog saksbehandlingm.m.

~ 6-1 Søknadog saksbehandling
I forslag til tilskudd til spesiellemiljøtiltak i landbruketer detpresisertat retningslinjenefor
prioritering av søknaderskal utarbeides i dialogmednæringsorganisasjonenelokalt. Dette
prinsippet bør ogsåforaniaes i skogbruksforskriften, slik at det lokale engasjementetblir stimulert
og videreutviklet.

Avslutning

Kommunenesprioriteringeretter lokalestrategiplanersomskal utarbeidesvil variere-mye.Jo
frierehandlingsromdestomer inspirerendeog engasjerendeblir arbeidet.Lokal forvaltning av
tilskuddsmidlenekanbidratil åvitaliserenæringen,forutsattatkommunenegis handlingsrommet
de selv menerdeter behovfor. Skogeierforbundetforeslårderforatkommunenenå får full og
reell frihet overmidlenesomskal benyttestil skogbruksformå].Om detskulleværesvakheterved
enslik ordningvil enkunnevurderegjennomenevalueringom to — tre år.
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