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Svar ang. høring på utkast til forskrift om tilskudd til spesielle
miljøtiltak i landbruket og forskrift om tilskudd til nærings-og
miljøtiltak i skogbruket.

Detvisestil horingsbrev,Deresref. 200302997-/TIN.Det etterfølgendeer horingsuttalelsefra
Ivelandog Evje og Hornneskommuneri Aust-Agder.

Forskrift omtilskuddtil nærings-ogmiljøtiltak i skogbruket
Envil sterktfraråå settebegrensningertil attilskuddtil vegformålkan maksimaltutgjøre50% av
dettildelte beløptil skogtiltak,og atdet ikke kangis tilskudd til planting.Hvis kommunenenå
skal få mermyndighetog størrehandlingsrominnenforlandbrukspolitikken,mådette
handlingsrommetværesåpassstortat deti heletatt kan snakkesom ethandlingsrom.

Begrensningeni forhold til vegformålgjørat detvil bli sværtvanskeligågjennomførestore
veganlegg.Inntil nå er detslike store, fellesanleggsom har blitt prioritertog som harfått høyest
tilskuddsprosent.Endringenvil kunneføretil at detvelgesenldereløsningersomikke er
ønskeligeelleroptimalte.

Tilfredsstillendeforyngelseavbarskogpåboy boniteter avhengigav planting.Mangtskogeicre
serikke mulighet for investeringi en tilfredsstillendeforyngelsepå grunnav at detteer en
investeringsomførstgir avkastningom 70 — 100 år.Myndigheteneburdekunneselengrefremi
tid og fremdeleshamulighettil ågi tilskudd for å få en tilfredsstillendeverdiskapningi skogen.

Tilskuddtil taubanedrifteranneteksempelpåbegrensning.En menerdetburdeværeinnenfor
kommunenshandlingsromåvurdereom en skulleprioriteredettetiltak.



Skalkommunenefå mermakt og myndighetmåde ogsåfå rammersom gir mulighetfor etvisst
handlingstomut fra lokale forhold og prioriteringer.

Forskrift om tilskuddtil spesiellemiljøtiltak i landbruket

Forskriftenåpnerfor at ogsågårdsbruksomikke er i ordinærdrift letterekan væreberettiget
tilskudd. Detteerpositivt i forhold til atdetherkan stimuleresi størregradtil åholdtbeitedyr,
andreskjøtselstiltaki slike områderfor å holdearealetåpent.Detbørimidlertid i forskriften
kommefrem at tiltak på gårdsbruksomerberettigetproduksjonstilskuddskalprioriteres.Dette
for åstyrkeressursgrunnlagetpågården.En tenkerherpåmulighetenav åkunnestimuleretil
størrebeitefor husdyrbruk.

Ny forskrift gir i storgradkommunenmulighettil åvelgeut strategierog styrebrukenav
miljøtiltak-midlene.Det ligger godttil rettefor åpekeut enkeltesatsingsområder,ententiltak,
eller størresammenhengendelandskap.Detteermegetpositiv. Det kan imidlertid synesusikkert
om det lar seggjøreå satsepå størreområdetiltak.Sliketiltak vil bindebrukenav
tilskuddsmidlene,og gjøredetvanskeligåetterkommeenkeitsøknader.Videresynesdetusikkert
hvorvidt kommunenvil få overførttilstrekkelig medmidler til åkunnegjennomføreet eventuelt
størreprosjektsom kan strekkesegover tieks.tre år.

Ad. § 5.
Begrepetmiljøverdiereruklart. Gjelderdetteogsåbygninger?En antardette.Dettebør
poengteresi forskriften.

Videreerdetuklart om dethevesbådeat tiltaket ivaretarmiljøverdienei landskapetog
bidrar til å hindreellerredusereforurensning,ellerom det ernok at et av forannevntevilkår
er tilstede.

Med hilsen

Lars JohanSkjeggedal LenaRingsbuStokke
Skogbrukssjef Jordbrukssjef
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