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HORINGSUTTALELSETIL UTKAST TIL FORSKRIFTOM TILSKUDD TIL
NÆRINGS-OG MILJOTILTAK I SKOGBRUKET.

Vi viser til brev fra LD datert28.11.2003,hvorovenfornevnteforskrift er sendtutpåhøring.Vi
ønskeråkommemedfølgendesynspunkt:

1) Vi erpositive til omleggingensomnå gjennomføres,menmenerat kommunenei samråd
mednæringenmåfå reell handlefrihettil åbrukemidleneslik at nyttenblir bestmulig.
Lokale aktørerkjennerde konkreteutfordringenebest,og har godeforutsetningerfor
målrettingav virkemidlenetil bestefornæringenog samfunnet.Vi menerbegrensningene
som leggespåkommuneneom at max50%av tildelingenskal kunnebenyttestil vei, og at
tilskuddikke skal kunnebenyttestil taubanerog skogplantingmåfjernesfra forskriften.

2) I § 1-1, formål,stårdetat tilskuddetskal væretil nærings-og miljøtiltak i skogbruketut fra
lokaleprioriteringer og tilpasninger,åbidra til å fremmeokt utnyttelseogverdiskapning i
skogbruket,samtidigsommniljoverdierblir ivaretattog videreutviklet.

- Vi stårforan en opprustings-/ombyggingsperiodepåmangeskogsbilveier,særligpå
bruer.Detteerkostbareenkeltprosjektersomvi menertrengerstøttefra detoffentlige,
og som i enkeltårkan leggebeslagpå ganskemyepenger.Gjennombetingelserknyttet
til tilskuddetkandetteføre til bådeøkethogst og øketskogkultur.Derformenervi
begrensningenpåmax 50%av tildeltemidler kanværeenhemskofor utviklingenav
det lokaleskogbruket..

- Stjørdalkommuneharstoreområdermedskogi sværtbrattterreng.Gjennommange
10-århar denneskogenvært tatt ut medtaubaner,til skogeiemesog samfunnetsbeste.
Etter storm — og orkanfellingerav tømmerhar taubanelagenegjort en flott jobb med
opprydding.Detteeren miljøvennlig drifisform utenbehovfor graving av stikkvegeri
brattterreng,menogsåen driftsform medstor manuellinnsats.Kostnadeneligger-så
høytatde nestenoverstigerslip-prisenei dag.Derforer det fortsattnødvendigå
stimulereskogeiernemedoffentligemidler for åhoggei brattog vanskeligterreng.
Industrieni regionentrengertømmeret,mensrealitetener at avvirkningengårnedog
ned! Hertrengsvirkemidlerfort, og ikkemotsattesignaler!I nabokommunenharnylig
KjelstadSagbukgjenåpnetefter enombyggingfor over 100 mill, kroner,og de trenger
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hverenestestokk somkanavvirkesi sitt nedslagsfeltfor åunngåpermitteringerog
oppsigelseav arbeidsstokken.Sagbruketi Namsosharalleredemåttet si opp over20
ansatte!

Det er foreslåttat detskal væreforbudtmedtilskuddtil planting.Alle vet at skogeierne
er forpliktet til å foryngearealenetilfredsstillendeefterhogst,og de flesteserut til å
gjøredet, fortsatt.Mendetsomvi imidlertid ogsåseri nedgangstiderfor næringen
(somvi nå er inne i), er at flere og fleregir merellermindreblaffeni
foryngelsesplikten.Og medmulighettil ågånedtil 4 % skogavgift,harvi settatnoen
ogsåbenyttersegav det. Dermedblir detfor lite skogavgifttil å dekkekostnadenemed
foryngelse,og skogoppsynetfår en storoppgavei å kontrollereom foryngelsenfølges
opp. Plantingog ungskogpleieer investeringersommanførstkanhøsteinntekter-av
fleregenerasjonerfrem i tid, samtidigsomplantingog stell av skoger et stort
fellesgodefor helesamfunnet(luftrenser,C02 —binder,natur-friluftslivosv.). Derfor
menervi at detbøråpnesfor mulighetentil ogsåå stimulereskogplanting.Det skal
ikke såmye til før skogeierneføler at detoffentligeogsåer medåtar ansvarsammen
meddem,og da er det leif åmotiveretil tiltaket! Detteviii sin tur kunneutløsehogsi
av ganMnelskog,somer viktig for lokalt næringsliv.

en

I/ut
J n

æringssjef

Førstekonsulent

Saksbehandler:Nils Olaf Kyllo TiL: 74 83 39 17

2


