
Skogbruksetateni Nesog Flå —SQÆÆ/ Z99-i~ cv,..
~it1øtt~jf

UL.j ZLJJ
Kommunehuset -

3539 Flå

~—~å4Q422Qfl3__

Landbruksdepartementet
Avdeling for skog- og ressurspolitikk

Postboks8007Dep
0030 Oslo

FORSKRIFT OM NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET

HØRINGSUTTALELSEFRA FLÅ KOMMUNE OGNES KOMMUNE I BUSKÆRUD:.

Viser til utkasttil ny forskrift om til nærings-og miljøtiltak i skogbruket,somble sendtut

28.10.2003.Vedlagt følgerkommentarerfra Flåkommuneog Neskommunei Buskerud.
Det er på mangemåterpositivt atkommunenekan setteopp sin egenstrategifor
tilskuddsfordeling.Vi er enigi formålsparagrafensom slår fast at tilskuddeneskal gis ut fra
lokaleprioriteringer.Det er derforunderligat detviderei forskriften likevel gis såpassstrenge
føringerfortildelingene.

Flå og Neser viktige skogkommuner.Kommuneneer pregetav myefjellskogogvanskelig
terreng.Til trossfor dettevil total avvirkningi 2003 vil bli nesten90 000 m3, dethøyeste
siden70-tallet.Avvirkningen i Hallingdalhar i motsetningtil restenav landetstegetmed 16%
fra 1992—2002. Verdiskapningenfra skogbruketer fremdelesavgjørendefor lokalsamfunnet.
Vi ønskeråfokuserepåtre momentved forskriftensomvi menerbørjusteresfor å kunne
opperettholdeskogbruketsomei viktig næringi kommunene:Planting,vegbyggingog drift
vanskeligterreng:

1. PLANTING
Det har tidligere vært tilskuddtil plantingi kommunermed “fjellbygdstatus”.Generelter det
mangestedervanskeligå få opp skogi høgereliggendeområder.I vårekommunerskjer mye
av avvirkningeni fjellskogen.Det erderfor helt avgjørendeat detplantesfor å sikre
langsiktig ressurstilgang.Dessverreer økonomieni plantingpålavereboniteteri
utgangspunktetlav. Nårslike investeringeri utgangspunkteter såpassdårligevil
signaleffektenvedåfjernetilskuddettil plantingværedramatisk.Våre kommunerer nå i en
situasjonmedrekordhøyavvirkning og rekordlavplanting. Vi ønskervirkemidlerfor å rette
opp dettemisforholdet.

Forslagtil endring: § 2— 1. Sistesetning “skogplantingogsåing” strykesslik at setningen
blir: “Det skal ikke gis tilskuddtil kjøpav utstyr eller tiltak somveduttakav virke gir
overskudd”.



2. VEGBYGGING
Landbruksdepartementetskriverat deti tildelingsbrevettil Fylkesmennenevil ligge en
begrensningom attilskuddtil veiformål ikke kanutgjøremerenn maksimalt50%av det
tildelte beløptil skogtiltaki denenkeltekommune.Flåog Neshar myevanskeligterrengmed
krevendevegbygging.Et godtvegnetteravgjørendefor åopperettholdeaktivitet i
skogbruket.Erfaringsmessighar betydeligstørreandelav tilskuddenegått til veg enntil
skogkultur.Dersommantrekkerfra tilskuddenetil plantingutgjordetilskuddtil skogkulturi
perioden2000—2002omkring 10%av totaletilskudd(skogkulturog veg) til kommunene.
Detteskyldtesikke liten innsatspå skogkultur,men atvegbyggingi regionener
kostnadskrevendeog utgjorde25%av bevilgningenetil veg i Buskerudfylket. Detteviser
ogsåat fordelingenblir helt skjevnår en ikke kan gi tilskuddtil planting.Det gjenstårfortsatt
en betydeligopprustingav eksisterendevegnetti kommunene.

Forslagtil endring:Kommunenestår fritt til å tildele tilskuddtil vegformål.
Alternativt: Kommunenekan ettersøknadtil Fylkesmannengi merenn50%av tilskuddettil
vegformålvedsærskiltbehov.

3. DRIFT I VANSKELIG TERRENG
Det mesteav skogbruketi Flå og Nesdrivesi vanskeligterreng.Et godt vegnettog flinke
entreprenørergjør at en likevel driverut et betydeligkvantum.Skal en klareå opperettholde
etjevnt avvirkningskvantumover tid er en ogsåavhengigav ådrive i de marginaleområdene.
økonomieni dager dessverrelav for slike drifter. Enkeltedrifter kan gåi pluss,menskal en
klareå opperettholdeetmiljø overtid er manavhengigav at detkan gis tilskuddtil enkelte
slikedrifter. Taubanedriftervil ofteværemermiljøvennlig da alternativeter åbyggeveg for å
komme til områdene.

Forslagtil endring: § 5 — i sistesetning“Det er ikke anledningtil ågi tilskuddtil
taubanedrifi”strykes.

Medvennlig hilsen
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