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Forskrift om tilskudd til nærings-og miljotiltak i skogbruket

Ettergjennomgangav utkasttil forskrift om tilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruket,har

Skogforskfølgendekommentarer:
Kap 3. Tilskudd til veibygging
§ 3-1 Generelt
og
Kap. 4. Tilskudd til miljøtiltak i skog
§ 4-2 Miljøbensyn ved driftstilpasuinger eller ikke-bogst

Skogforskhar ved et partidligere anledningerpåpekten del uheldigevirkningerav begrensningen
knyttetti] veiersomfører til en reduksjonav “villmarkspregedeområder”:

Frahøringsuttalelsetil:
Utkast til ny forskrift om tilskudd til bygging av skogsveier og
Utkast til forskrift om tilskudd til miljøvennlig drift i områder
med vanskelige terrengforhold

Villmarksprepede områder
Vi er kjent med at det ikke er de store arealenesom omfattes av
denne kategorien inngrepsfritt naturområde, men vil allikevel
uttrykke en viss bekymring for at man innfører begrensninger basert
på en så vidt “sjablongmessig” og firkantet registreringsmetode. Det
er ikke bestemmelsens hensikt vi stiller spørsmålstegn ved, men at
man har valgt å bruke en areal-definisjon som ikke tar hensyn til
lokale skoglige og topogra fiske forhold, men kun baserer seg på en
fysisk avstand.

5 km—sonen har sannsynligvis liten regional betydning, selv om den
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nok på eiendornsnivå kan være merkbar. Skulle man imidlertid rette
søkelyset også mot 3-5 og 1-3 kin-sonene, bør man ta både
klassifiseringsmetoden og restriksjonsprinsipper opp til vurdering.

Når det gjelder beregning av merkostnadene ved å drive området uten
vei, synes det å være behov for en klarere beskrivelse av metodikken.
Man kan se for seg at man faktisk er nødt til å lage en komplett
områdeplan for utbyggingen av veinettet i eL område <inkl, tilskudd
til veibygging og vurdering av annen bruk av veien) for å kunne finne
merkostnadene. Krav til beregningsmetodikk og nøyaktighet bør komme
tydeligere fram i forskriften. Det er nærliggende i denne forbindelse
å tenke på “Lønnsomhetsbereqnings- og kostnadsfordelingsprogrammet
som er utviklet ved Skogtorsk. En tilpasning av dette til denne
aktuelle problemstillingen, samt eventuelt en utvidelse med tanke på
å kunne hente data direkte fra digitale skogbruksplaner, ville gjøre
arbeidet med å beregne tilskuddsgrunnlaget langt enklere. Uansett
hvilken løsning som eventuelt velges, så bør en påkrevd
beregningsmetode bli detaljert beskrevet.

Kap. 5. Tilskudd til andretiltak i skogbruket
§ 5-1 Generelt

Det er ikke anledningtil å gi tilskuddtil tauhanedØfi.

Bestandsskogbrukble tatt i bruketterkrigen.I løpetav de påfølgende60 åreneharmani mange
områderavvirket de bestearealenehvagjelderbestandenesskogligeog terrengrnessige-forhuid.Men
kununntaksvisharmannå begyntå høsteav dissebestandeneigjen. I de flesteiilfeflcnviLdetgåennå
±20år innenmyeav avvirkningenvil foregåi de lettestdrevneområdeneigjentDette-medføreraLman
fortsattmåpåregneå gåmot vanskeligereogvanskeligereterrengforhold.

Bådelokalt og regionalter detbratteterrengeti dagen viktig råstoffieverandørtil lokal industri.Som
eksempelkan nevnesSognog Fjordane,hvordetregnesmedat 1/3 av virketkommerfra bratt terreng.

Selv om det i den seneretidenharkommetspesiellehogstmaskinerog utstyr somhar god
framkommelighetogsåi detbratteterrenget,for eks.Menzi Muek,Valmet911 Snakeog beltegående
maskiner,såvil terrengtransportav tømmermedhjul/-beltegåendemaskinerfortsatthaproblemer.
Dersommanikkehar taubaneutstyrtilgjengelig,kan alternativetværeåbyggeenkledrifisvejeitDette
kanværeet mindremiljøvennlig tiltak ennhvaen taubanedriftville vært,særlighvis mantarhensyn
til de erosjonsskadersomkan oppståmedkombinasjonenkjørespor,brattterrengogmyernnedbør±

Dagensnorsketaubanemiljøerkanskjealleredepåfeil side avgrensenfor minstekritiske masse.
Tilskuddsordningenhar i mangetilfeller gjort at skogeiemeharfatt dennødvendigenettopådriftæog
dermediverksattavvirkningen.En fjeming av tilskuddsordningenkanmedføreat eksisterende
drifisutstyrstilbudog kompetanserettetmot detbratteterrengetforsvinnerheltiMedtankepåmulige
storskalaskogskader,somfor eksempelstormfellingerog billeangrep,vil mawkx~nnef&store
problemermedåbergedettevirket.

DaSkogforski 1998evaluertetilskuddsordningeneunderLUF, kom detfram at 82%av
kubikkmasseni taubaneterrengikke ville blitt drevetut utentilskudd.Videreble tilskuddetsbetydning
for lokalsamfunnetvurdert sompositivt i 83%av tilfellene. Begrunnelsenfor dettevar i hovedsak
tømmerleveransenetil denlokale foredlingsindustrien.



Selv om dagensavvirkningsvolumfra taubanedrifterikke er imponerendepå landsbasis,menervi det
er av stor betydningat manleggerforholdenetil rettefor åopprettholdeaktiviteteni detvanskelige
terrenget.Det vil værebådesysselsettingsmessigeog beredskapsmessigegevinsterknyttettil ante,og
ikke minsterdeten miljøvennligdriftsform.

Vi håperat våreinnspill til høringenkan væretil nytte.

Vennlig hilsen
Skvfyrsk
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