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UTKAST TIL FORSKRIFTER OM TILSKUDD TIL LANDBRUKET OG SKOGBRUKET -

HØRINGSUTTALELSE

Vi viser til Deresbrev av 28.10.2003angåendehøringav utkasttil forskrift om tilskuddtil spesielle
miljøtiltak i landbruket og forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Vi viser
ogsåtil kontaktmeddepartementetom utsettelseav høringsfristentil 15.12.2003.

Friluftslivets fellesorganisasjon(FRIFO)representererde 12 størstefriluftslivsorganisasjonenei
Norgemedtil sammennesten‘I million medlemskap.En av hovedoppgavenefor FRIFO er å
ivaretaallemannsrettenog detenkleog naturvennligefrilufislivets vilkår i Norge.

Saken
I behandlingenav St.meld.nr 19 (2001-2002)Nyeoppgaverfor lokaldemokratiet— regionaltog
lokalt nivå, vedtokStortingetat en rekkenyeoppgaverinnen landbruksforvaltningenskulle
overførestil kommunene.

Somen oppfiålgingav Stortingetsvedtakvil kommunenefra og med2004fa tildelt en årlig
disposisjonsrammefra Fylkesmannensomvil omfattemidlenetil miljøtiltakilandbruket,nærings-
og miljøtiltak i skogbruketogskogbruksplanlegging.Brukenav midleneskal forvaltesmed
grunnlagi de to forskriftenesomnåerpåhøring, samtforskrift for tilskudd til
skogbruksplanleggingsomtidligereharværtpåhøringog somvil bli fastsatti høst.

Det framgårav utkastenetil forskrifter at kommunenefar stor frihet til å prioriteremellomde ulike
tiltak, fastsettetilskuddssatserog nærmerekriterierog eventuellevilkår. Dettekreverimidlertid
etterFRIFOsvurderingklareretningslinjerfor hva det ikke kan gis tilskuddtil. En slik frihetkrever
ogsåstor gradav åpenhetog muligheterfor innsynog medvirkningfra allmennheten,herunder
frivillige natur-og frilufislivsorganisasjoner.

Behovetfor å ta varepånaturmiljøet
Dengenerellesamfunnsutviklingførertil et stadigsterkerepresspånaturen.Mulighetenefor å
drive friluftsliv svekkeskontinuerligved at attraktivenaturområderreduseresi størrelseog kvalitet,
og gjenværendeområdergjøresvanskeligeretilgjengelig. Blant annetharinngrepsfrienaturområder
i Norgeblitt redusertdramatiski løpet av de siste 100 årenesomfølgeav ulike typerutbygginger
og inngrep.Dessverrefortsetterdenneutviklingen,og FRIFO menerderfordetnåer sværtviktig at
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vi tarvarepåde naturverdienesomfortsattfinnes, bådei og utenforinngrepsfrieområder,blant
annetfor å ivaretafriluftslivet somer endel av norskkulturarvog somen del av det
helseforebyggendearbeideti Norge.

Forskrift om tilskudd til spesiellemiljøtiltak i landbruket
Formåletmedtilskuddetterdenneforskriftener åbidra til å fremmemiljøverdieneog redusere
forurensningeni landbruketskulturlandskaputoverdet som kan forventesgjennomvanlig
landbruskdrifl,jf § i i utkasttil forskrifi.

Forskriftenskalerstatteforskriftenspesielletiltak i landbruketskulturlandskap(STILK), forskrifien
om investeringstøttetil miljøtiltak (IMT) og forskriftenom tilskudd til miljørettaomleggingi
kornområdene(MOMLE). I tilleggvil dennye forskriftenomfattetiltaket “Områdetiltak”som
tidligerekunharblitt styrt gjennomrundskriv.

Landbruketskulturlandskapharmiljøkvalitetersomer verdifullt for friluftslivet. Dettegjelderblant
annetlandskapsestetiskeopplevelserog opplevelserav detbiologiskemangfoldetsomer avhengig
av dettekulturlandskapet.Tilskuddsordningener etpositivt bidragtil åopprettholdedisse
miljøkvaliteteneog FRIFO støtterderfori hovedtrekkutkastettil “Forskrift om tilskuddtil spesielle
miljøtiltak i landbruket”.

Forskrift om tilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruket
Formåletmedtilskudd etterdenneforskriftener åbidratil å fremmeøktutnyttelseog verdiskaping
i skogbruket,samtidigsommiljøverdieneblir ivaretattog videreutviklet.

Forskriftenskalerstatteforskrift ombehandlingav søknaderogutbetalingav statstilskuddmv. til
skogsveierog forskrifteneom tilskuddtil praktikanteri skogbruket,førstegangstynning,drift i
vanskeligterreng,skogkultur,byggingav skogsveierog miljøtiltak i skogbruket{tiLsammensju
forskrifter).

Dennorskerødlistaerei listeovertruetenorskearter.Enbetydeligandelav-artenepå-deare-Itta-er
truetpågrunnav detmoderneskogbruket.Byggingav skogsbilvegerharogsåværtmeilåredusere
villmarkspregedeområderi Norgei betydeliggrad.FRIFO menerdeter viktig åtavarepåde
naturkvalitetenesomfortsattfinnes i skogen.DerformenerFRIFO deterviktig at skogbruketgir
tilskuddtil tiltak somhar positiveeffekterfor naturog friluftsliv, framfortiltak somharnegative
effekterfor naturog friluftsliv, somf eksvegbygging,drift i vanskeligterrengog treslagsskifte.

Utkasttil ny forskrift skal erstatteflereandreforskrifier. Detkanderfor væretil delsmotstriden
interessersomkan fa tilskudd i følgedenneforskriften.Nedenforvil vi ta opp en del punktervi mer
er viktig i forhold til natur og friluftsliv.

FRIFO ergladfor at det fortsatt ikke skal gis tilskuddtil skogsbilvegersomvil redusere
villmarkspregendeområder,jf § 3-1.

FRIFO menerat byggingav skogsbilvegermåpå lik linje medandreinngrepi naturen,bli en del av
et systemsomgir muligheterfor innsynogmedvirkningfra allmennheten,herunderfrivillige natur-
og frilufislivsorganisasjoner.FRIFO menerderforplanleggingav skogsbilvegermåbli en del av det
somomfattesav plan- ogbygningsloven.Vi er derforuenigi at detskal gis tilskuddtil veiersomer
godkjentetter“Forskrift om planleggingog godkjenningav veiertil landbruksformål”,jf § 3-2.

Det er viktig å tavarepå de miljøkvalitetenesomfortsattfinnesi skogen.Detteer ikkeminstviktig
i områderderdetdrives aktivt skogbruk.Vi støtterderfor forslagettil § 4-1 derdetkan gis tilskudd
til å ivaretaat og videreutviklemiljøverdier i områderderdetdrives aktivt skogbruk.
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FRIFO støtterogsåforslagettil § 4-2derdetkan gis tilskuddtil dekningav økteomkostningerfor å
tilpassedriften for å ivaretamiljøkvaliteteri skogen.

Det eret vilkår at utbetalingenav tilskuddetter§ 4-2, 1. og 2. leddforutsetterat miljøkvaliteteneer
registrertettervitenskapeligemetoder.FRIFO er enig i at dette,og vil presisereatdetmåvære
metodensevnetil å fangeopp miljøkvaliteteri skogensomerviktig og ikkemetodeni segselv. Vi
erderfor gladefor at ikke tilskuddsordningenharbundetsegtil registreringetter MiS-metoden,
mener åpnefor allevitenskapeligeregistreringeravmiljøkvaliteteri skog.

FRIFO erspesieltgladefor at detkangis tilskuddsomkan tavarepå friluftslivskvaliteter i områder
somutnyttestil næringsrettetskogbruk.Vi støtterderfor forslagtil § 4-3.

Vilkårenefor utbetalingetter§§ 4-2og 4-3 forutsettesat det iimgås en avtalemellom skogeierog
kommunenom hvilke plikter og restriksjonertilskuddetforutsetter,jf § 4-4, 3. ledd.FRIFO støtter
kravetom slike avtalersomgjør at tingblir etterprøvbare.Vi forutsetterimidlertid at detmåvære
ffill åpenhetomkringslike avtaler,slik atdetgir mulighetfor innsynog medzvirkningfra
allmennheten,herunderfrivillige natur- og fi-ilufislivsorganisasjoner.

Forskriftengjelderbådenærings-ogmiljøtiltak i skogbruket.En øktutnyttelseog verdiskapingi
skogbruketforutsetterat miljøverdieneblir ivaretatt og videreutviklet.FRJFO-menerdetzkuxme
væreformålstjenligi forhold til denneunderstrekingav miljøvennligdrift, åpresisereen del tiltak
somdet ikke børgis tilskuddtil fordi de kan hanegativeinnvirkningerpånaturog-friluftsliv, f eks
treslagskifte,drift i vanskeligterrengog tiltak somvil forringekjentemiljøkvaliteter.

Dennepresiseringkan enteninntasi forskrifteneller i forarbeidenetil denne.

Vennlig hilsen
Friluftslivets fellesorganisasjon

Harald Tronvik HansErik Lerkelund
Generalsekretær fagkonsulent


