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Høringsuttalelse om “Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i
skogbruket”
Utkastettil “Forskrift om tilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruket”er forelagtvårt
styre,og Det norskeSkogselskapØnskerå gi noenkommentarertil enkeltepninkteri
forskriften.

Kapittel 2. Tilskuddtil skogkultur
I forbindelsemedDet norskeSkogselskapslandsmØtei Mosjøeni juni d.å.,ble det fatteten
enstemmigresolusjonomat statsbidragettil skogkulturbørgjeninnføresog at tilskuddetogså
børomfatteplanting.Resolusjonstekstener tidligereoversendtLandbruksdepartementet,men
følgerogsådettebrevet.

Medutgangspunkti resolusjonstekstenønskervi at følgendedelav sisteleddunder§ 2-1
slettes:“Det skal ikke gis tilskuddtil skogplanting,såing”. Sisteleddfår dervedfølgende
ordlyd: “Det skal ikke gis tilskuddtil utstyreller tiltak somveduttakav virke gir overskudd.’

Kapittel 5 Tilskuddtil andretiltak i skogbruket
I sisteleddheterdet: ‘Det er ikke anledningtil å gi tilskuddtil taubanedrift”.
I detteleddetsettestilskuddtil endriftsihetodei skogbrukethelt til sideutennærmere
begmnnelse.

Dersomtaubanedrifterdendriftsmetodesomer mestskånsomfor åfå ut tømmerfra
områderderhogstener utførtettergjeldendemiljøstandarder,synesforslagetåværelite
hensiktsmessig.Taubanedriftgir ingenspesielleinngrepi naturenverkeni form av
veibyggingellerdypehjulsporetterutdrift medmaskiner.Dettesistekan gi sværtuheldig
erosjoni brattterrengog gi varigesporog tapav miljøverdier.Tilskuddtil taubanedriftfor å
redusereskadeetterutdrift vedveibyggingeller spordannelsebørvurderesog at sisteledd i §
5-1 “Det er ikke anledningtil ågi tilskuddtil taubanedrift’ vurderesi forhold til det
foranstående.

1dM 1898



DetnorskeSkogselskapvil for øvrig bemerkeat forskriftenslik denforeligger, inneholderså
vidt mangeføringer/begrensningerat detkanbli vanskeligfor kommunenesomforvalter
midlene,å nå de opptruknemål i forskriftensformålsparagraf.
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Resolusjonvedtatt av Det norske Skogselskapslandsmøte26.juni 2003 om
bortfaliet statsbidrag til skogkultur og konsekvenserfor skogressurseneog
skogplanteskolene
I ennylig utsendtpressemeldingharLandbruksdepartementetvarsletat statstilskuddtil

skogkulturvil bli gjeninnført fra 2004for nærmereangittetiltak.

Landsmøteti Det norskeSkogselskapvil anmodeLandbruksdepartementetomat planting
ogsåtas inn igjen på listen over tilskuddsberettigedetiltak i skogkulturfra 2004for å
opprettholdede langsiktigevirkesressursenei våreskoger.Detteer begrunnetut fra de
forhold deter for naturligforyngelseav skogstræri Norge.

Landsmøtetvil ogsåoverfordepartementetunderstrekede sværtuheldigekonsekvenserfor
skogplanteskolene,spesielti Vest-,Midt- og Nord-Norge,vedat statsbidragettil skogkultur
for 2003ble kuttetutennoeforvarsel.Dettepåførteprodusenteneetsamlettappåca20
millioner kroner.Næringenslangsiktigekaraktergjørden ekstrasårbarfor såbrå
forandringer.Landsmøtetanmoderderfordepartementetom åerstattetapethos
skogplanteproduserxtenei de nevntedelerav landet.


