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Høringsuttalelse på utkast til forskrift om tilskudd til nærings- og 
miljøtiltak i skogbruket.   
 
 
Det første som slår en er at den sterkeste føringen landbruksdepartement gir ikke framgår av 
selve forskriftene, men av høringsbrevet. 
Vi tenker da selvfølgelig på begrensningen som er satt på bruk av tilskottsmidler til 
skogvegformål, maksimalt 50 % av tildelte beløp til skogtiltak. Videre har vi merket oss at 
departementet heller ikke har prøvd å gi noen faglig begrunnelse for denne begrensningen. 
Skogsvegbygging anser vi for å være kanskje det beste tiltaket i vår kommune for på kort sikt 
å oppfylle ordlyden i §1, formålsparagrafen,  "…. å bidra til å fremme økt utnyttelse og 
verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier blir ivaretatt og videreutviklet." 
Vår kommune har ennå store skogareal som må ha vegutløsning for at skogressursene kan 
utnyttes.  
I arbeidet med hovedplan for skogsveger er en kommet til at det er et samlet behov for til 
sammen 65 km skogsveger i kommunen. Det er nesten like mye som det har vært bygd av 
skogsveger til nå.    
Ei vegløsning er ofte forutsetning for å komme forbi ulike terrenghinder og i tillegg er det 
med på å gi økonomisk grunnlag for drift. I andre tilfeller gjør veger at en ikke blir så 
avhengig av å komme på årstider med gunstige kjøreforhold. I tillegg kommer at opparbeide 
veger er med på å redusere omfanget av kjøreskader i terreng. God vegadkomst gjør det også 
lettere å få utført skogkulturtiltak og tynninger.  Videre ser vi at de aller fleste vegene har en 
positiv betydning for andre enn skogbruksinteressene, eksempelvis ved tilsyn og henting av 
beitedyr og som turveier for allmennheten. 
De tilfellene der det bør legges restriksjoner på skogsvegbygging mener vi vil bli fanget opp 
av eksisterende hørings- og godkjenningsordning. 
Ellers mener vi at behovet for videre utbygging av skogsveger og avklaring i forhold til andre 
samfunnsinteresser er tilstrekkelig belyst i "Nærings- miljø- og samfunnsmessige sider ved 
skogbrukets vegbygging",  rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av 
Landbruksdepartementet. 
 
Begrensingen som er foreslått kan gi seg slik utslag at en må begrense tildeling av 
skogsvegmidler i en kommune fordi det ikke blir utført nok av andre tilskottsberettiga tiltak 
som etterarbeider. Erfaringa viser at i vår kommune har det vært stor variasjon i årlige 
utbetalinger av statstilskudd til både skogsveger og skogkultur. 
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Til §2-1.  
Mangler en faglig begrunnelse for å utelukke planting. 
 
Det vil ennå gå lang tid før omfanget av skogavgift kan bli så stort i vår kommune at det kan 
ble en reell måte å finansiere skogkultur på. Derfor mener vi at staten bør være med å 
finansiere nyplanting i vårt område på lik linje de områdene av landet som kan utnytte 
fordelene med skogavgiftsordningen. 
 
Til § 5-2. 
Kan virke unødvendig. Tilfeller der hest kan være et aktuelt alternativ av miljøhensyn, vil 
trolig også kunne komme inn under § 4. Ellers kan en vanskelig se for seg at generell bruk av 
hest i skogen kan samsvare med formålet om økt verdiskaping. 
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