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Høringsuttalelsetil utkast til forskrift om tilskudd til spesiellemiljøtiltak i
landbruket og forskrift om tilskudd til nærings-og miljøtiltak i skogbruket

Jordskifteretteneer ikke oppførtsomhøringsinstanstil ovenfornevnteutkast,inexvvivelger
allikevel åavgi uttalelse.

Bakgrunnener høringsbrevethvordet framgårhvordantildelingeneskal foregårog at deti
tildelingsbrevvi] bli sattavgrensingi tilskuddtil vegformåltil maksimum50%av tildelte
beløptil skogtiltak.

Jordskifterettenebehandleri dagetbetydeligantall sakermedetableringav nye
veger/opprustingav eksisterendevegeri skog-og landbrukssammenheng.Mangeav
vegprosjekteneharblitt tildelt midler etterdagenstilskuddregime.

Behovetfor byggingavvegkandukkeopp underveisi ei jordskiftesak.Et slikt prosjektvil
dermedvanligvis ikke væremedi kommunenstilskuddsstrategisomvil væreutgangspunktet
for kommunensrammetildeling. Etterutkastetsynestildeling av tilskudd å væreavhengigav
at prosjekteter medi tilskuddstrategientil denenkeltekommune. Detåfå prosjektetinn i
kommunensstrategivil utvilsomt føre til at gjennomføringavjordskiftesakeneblir forsinka.

Detnye regimetsynesåmedføreat tilskuddspotteni størregradenni dagblir oppdelt.
Vegprosjektenesominnebærerstørreinvesteringer,synesdermedåkommedårligertut. Dette
forsterkesvedatdeterkrav om at ikkemerenn50%av midleneskal gis til veghygging.Vi
slutteross i dennesammenhengfrilit ut til de synspunktersomeranførti høringsuttalelsenfra
Fylkesmanneni Sør-Trøndelag:

Innledningsvisi vår uttalelseer detpresentertnoenkritiske anmerkningertil at deti
forskrl/tensettesbegrensningerpåkommunenesfrihet tilfulit ut selv å velgehvordan
de vil satse.I høringsbrevettil utkasttil forskrft omtilskuddtil nærings-og
miljøtiltak i skogbruketgårdetfram at detvil ligge en begrensningomat tilskuddtil
v4formålikke kan utgjøremerenn50 % avdet tildelte beløptil skogtiltak. Vi mener
dennebegrensingenmåtas bort
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I Sør-Trøndelaghar vi siden1988brukt betydeligeressurserpå utarbeidingav
kommunalehovedplanerfor skogsveier— oversikterover eksiterendeogframtidige
hovedveierfor skogbruketVia oversiktsplanerfor skogbrukethar disseværtmedå
utvikleog inngår somen del av de kommunalelandbruksplanene.Helhetlige
vurderingerrundtskogbruketsveibehovharværtsettpå somnødvendigefor åfå
skogeieretil å samarbeideomveiløsninger,ogfor å hindre overinvesteringi veipå
denenkelteeiendom.En stor andelav deforeslåttetiltakenei hovedplanfor
skogsveler er oppgraderingav eksisterendeveiertil dagensstandard,eller byggingav
veierinn i områderderdetogsåtidligere har værtveier, menderbehovetfor endring
avstandardtilsier behovfor annenvei trase.

Desistefire —femårenehar vi her iftlket merketen markertdreining i
søknadsmassenfor tilskuddtil byggingavskogsveler fra mangemindresakerder en
eller noenfå skogeierehar deltatt, til få, menstoresakermedbetydeligeinvesteringer
og tilskuddsbeløp,oghvoroftefleretitalls skogeierestår bak Vi serogsåen klar
tendenstil atflereav dissestoresakenemåinnomjordskdierettenfor åfå nødvendig
starthjelp til organiseringogfordelingav andeler.

Meddeforeslåttebegrensningenepå 50 % til veierslik detframkommeri
høringsbrevet,ogdeøkonomiskerammenevi serfor tilskuddsordningenesomblir
overførttil kommunene,vil vi her ift’lketfå en brå stopp i detgodearbeidetvi har
hattmedutvikling av en godinfrastrukturfor skogbruket.

I Sør-Trøndelaggår etbetydeligeantall av slike størreprosjektersomsakforjordskifteretten.

Vi menerderfor at 50%regelenblir uheldigog at detsamsvarerdårlig med§ 3-Å i forskrift om
tilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruket.I paragrafenstårdetatdetkan gis tilskuddnår
vegenebidrartil helhetsløsningersomgir grunnlagfor bedreutnyttelseavskog- og
utmarksressurser.Slikeløsningerblir ikke muliggjortutenbetydeligeinvesteringermed
tilsvarendetilskuddsandeler,og atdenenkeltekommunei detenkelteårdisponererden
nndvendigeramme.

Medhilsen

SigurdKlepp
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