
g
FYLKESMANNEN I AUST-AGDER

Laridbruksavdelingen
Hjemmeside: http://fylkesmannen.no/AA E-post: postmottak@fm-aa.stat.no

i se

Det KgI. Landbruksdepartement
Postboks 8007 Dep 2co~i %~94 tos

0030 Oslo 1Mott3tk i i. LJ.S 2U03
&

Ti~

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar> Dato
200302997-I TIN Sak nr. 2003/7812/ HBN 11.12.2003
28.10.2003 Ark. nr. 450

1-IØRINGSUTTALELSE, UTKAST TIL FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL SPESIELLE
MILJØTILTAK I LANDBRUKET OG FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL NÆRINGS OG
MILJØTILTAK I SKOGBRUKET

Vi ser det som en fordel at disse to forskriftene samordnes i størst mulig grad. Dette fordi det vil
forenkle kommunenes arbeid med samordnet forvaltning av felles midler.

I praksis betyr dette at bestemmelsene som omhandler søknadsprodsedyre og saksbehandling må
samordnes og helst ha samme ordlyd.

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Vår kommentar går på forslaget om en begrensning på 50% for bruk av midler til veiformål

I høringsbrevet slås det fast at det i tildelingsbrevet til fylkesmennene og videre til kommunene vil
ligge en begrensning om at tilskudd til veiformål ikke kan utgjøre mer enn maksimalt 50 psLav det
tildelte beløp til skogtiltak i den enkelte kommune.

Den erfaringsbakgrunn Fylkesmannen i Aust-Agder har med tilskuddsforvaltningen av
skogaveimidler gjennom årtier, tilsier at denne begrensningen i praksis vil stoppe en rasjonell
videreutbygging og standardhevning av skogbrukets veinett. Selv om tilskuddsprosenten senkes
betydelig vil det ikke være mulig for den enkelte kommune å disponere beløp i en størrelsesorden
som tilsier gjennomføring og medfinansiering av større skogsveianlegg. Begrensningen medfører
en stor grad av inkonsekvens i forhold til forskriftens § 3-1 der det heter:

“Det kan gis tilskudd til bygging av nye eller ombygging av eksisterende skogsvoiernår dette bidrar
til etablering av helhetsiøsninger som gir grunnlag for bedre utnyttelse av skog- og
utmarksressursene.”

Et krav om rasjonelle helhetstøsninger tilsier i praksis prioritering av de stora
samarbeidaprosjektene som er hovedbilveier. I de sentrale skogstrøkene er det et stort behov for
ombygging av det eldste skogsveinettet som ble bygd for annet transportutstyr og etter andre
veinormaler. I flere av skogfylkene er det et reelt ombyggingsbehov på inntil 40% av det
eksisterende bilveinettet. Det er ofte det eldste og dårligste veinettet som er typiske
hovedadkomstveier med mange deltakere og utgangspunkt for helhetsløsninger, med store
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samfunnsinteresser også utover tradisjonelt skogbruk. Kostnadene med en ombyggingsform som
gir helårs bæreevne etter dagens behov <sprengstein i overbygning I bærelag), utgjør kostnader i
størrelsesorden 70-90% av nyanlegg. Med den begrensningen som er foreslått innført vil den
enkelte kommune ikke ha mulighet for å gi tilskudd med virkningsgrad til de store og viktige
prosjektene.

I tidligere tilskuddsforvaltning kunne midlene til skogsveiformål styres etter behov i den enkelte
kommune etter som aktiviteten og de store veiprosjektene varierte. Dette resulterte i svært store
svingninger i bruken av skogsveimidler mellom kommunene fra år til år. Når det nå er avgjort at
prioriteringen av tiltak og bruk av midler skal styres lokalt må det ikke legges begrensningersom i
praksis medfører en ikke formålstjenlig forvaltning av midlene.

Overordnet veiplanleppinci

.

Fylkesmannen er tidligere gitt mulighet til å anvende et årlig beløp i størreisesorden 125 000 kr tJi
overordnet veiplanlegging i fylket. Denne ordningen har sikret gode planer med rasjonelle
helhetsiøsninger uavhengig av både kommune- og eiendomsgrenser. Det bør gis rom for at denne
ordningen kan videreføres.

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket

Vår kommentar går på § 5 i forskriftsforslaget. Vi vil foreslå at det skrives i klartekst at tilskudd til
kulturlandskapstiltak også gjelder bygninger i landbrukets kulturlandskap.

Med hilsen

Arne Lemme
Iandbruksdirektør
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Leif Løhaugen
fylkesskogsjef

saksbehandler: Hans Birger Nilsen
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