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Høringsuttalelse på utkast til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i

landbruket og forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

En viser til brev av 28okt., då. og Farsund kommune vil komme med følgende merknader til utkastet:

Generelle kommentarer

:

Intensjonen ved å styrke kommunens myndighet og handlefrihet bifalles og vi ser enreelLmulighettil4
integrere en aktiv miljø- og skogbruks-politikk i landbruksforvaltningen tilpasset de lakaleforheld.

En setter imidlertid spørsmålstegn med om det foreliggende utkastet gir kommunen•deR-se4’.5stendige roHen
som intensjonen med forskriftene legger opp til, deren allerede i høringanotatet begrenser kommunens
myndighet dramatisk ved å sette en begrensning om at tilskudd til veiformål ikke skal utgjøre mer enn 50%
av tildelte midler til skogbrukstiltak i kommunen.

Fra kommunens side ønsker en å følge opp denne overferingen av myndighet ved å etableFn4vcwrfa§~ig•
kontaktforum lokalt, som vil få til oppgave å utarbeide retningslinjer og rutiner fordisse tilskuddsordningene~
Ved at kommunene er oppfordret til å aktivere aktører fra næringene og lokaldemokratietsom en del-av
myndighetsoverføringen, forventer en at kommunene får en reell selvstendighet gift i disse-forakriftene, samt
at de årlige bevilgninger blir av en slik størrelse at kommunene får iverksatt kvalitativt gode tiltak i kraft av
disse forskriftene.

Kommentarer til de enkelte avsnitt i utkastet

:

Forskrift om tilskudd til spesielle miliøtiltak i landbruket

.

~ 3 Vilkår

.

Det er klart begrensende at landbrukseiendommer med offentlige eierinteresser er avskåret fra
tilskudd efter denne ordningen. Punktet vil være sterkt hemmende for å motivere til samal-beidstiltak;

Begrunnelse:
Offentlige eiendommer kan være “lokomotivet” i samarbeidsprosjekt for kulturlandskapatiltak, og er ofte
eiendommer sikret for friluftsliv med spesielle kvaliteter med begrenset mulighet for+asjoneIIdiift. Det er
derfor et paradoks at slike eiendommer ekskluderes fra tilskuddsordningen.

Farsund kommune har til sammen ca. 15.000 dekar i denne kategori, arealer som innehar vesentlige
kvaliteter som kulturlandskap, vernede arealer og/eller friluftsområder. Det innebærer en klar svekkelse i
forvaltningen av disse dersom setningen om å ekskludere off, eiendommer blir stående.

Forskrift om tilskudd til nærings- og miliøtiltak i skogbruket

.

Avsnittet fra høringsnotatet om en begrensning om tilskudd til veiformål til makt 60% av tildelt beløp
til skogtiltak, oppleves som lammende for en selvstyrt, lokal skogbrukspolitikk. Videre vil denne
begrensningen føre til at fellesveitiltak, som er formåletjenlig for både økonomi og miljø, ikke kan
realiseres i en “liten” skogkommune som Parsund. Konsekvensene vil bli at skogeiere bygger hver
sin vei, uten tilskudd og i en standard som kanskje ikke tilfredsstiller dagens krav.
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Forskriften oppmuntrer til å fremme utnyttelsen og verdiskapnirigen i skogbruket, - begrensningen i
høringsnotatet vil bety det stikk motsatte for skogeiere i Farsund kommune. Kommunen vil de neste 20 år
oppleve en formiclabel økning i hogstmoden skog fra skogreisingstiltak på -60 og —70-tallet, og har en unik
sjanse til å bygge ut en intrastruktur tilpasset dagens og fremtidens miljøkrav.

KaD. 2. Tilskudd til skaokultur, ~ 2-1

.

Siste setning må fjernes.
Begrunnelse:
Erfaringene viser at tilskudd til skogplanting betyr en dynamikk og tilpassningsdyktighct-is4Ø§bruket. I 2003
er det plantet gran der det sto gran, pga fravær av tilskudd. Dette selv om en hadde fortrukket naturlig
foryngelse av lauv. Dette er den direkte konsekvensen når skogoppsynet mister påvirkningsmulighetenen
har gjennom en tiiskuddsordning.

Videre er det andre eiendommer som ikke har skogavgift, der planting av bar- 09/eller Iauvtrær er eneste
tjirådelige for å skape lønnsom produksjon.

Kommunen har jobbet målrettet de siste 3årene med foryngelse av lauv for kvalitetsproduksjen. På noen
arealer er planting det beste alternativet. Produksjonen er risiko-betontog mer kostnadskrevende en~ bar-
produksjon, og er derfor mer avhengig av offentlig støtte. Kommunens Iauvskog-satsingen fikk dessverre en
effektiv stopp i 2003, pga bortfall av tilskudd.

For å komme utkastet i møte, kunne en ha godtatt et kompromiss om at det kunne ytes tilskudd til enkelte
typer plariting, eks. iauvskogetablering, skjønt defte er å uriderkjenne både kommunens myndighet og
kompetanse om hva som er rett trestag på rett sted.

Konklusjon

:

Farsund kommune er en sterk Iandbrukskommune med et allsidig landskap og miljø Kommunen har pr. i
dag en god kompetanse i Iandbruksfagene, både i den kommunale forvaltningen og I-nætwgen.
Kulturlandskap og skogbruk har vært satsingsområder de siste årene, noe som har gift gode resultater
gjennom vellykkede prosjekter. På den bakgrunn vurderes de påpekte paragrafer ogterk?etfi~reffggcnte
utkastet som et skrift i gal retning, dersom de blir stående uendret i forskriftene.
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