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Uttalelse til ny forskrift
Viser til utkasttil forskrift omtilskuddtil spesiellemiljøtiltak i landbruket(jordmidlene)og
forskrifi om tilskuddtil nærings-ogmiljøtiltak i skogbruket(skogmidlene).

Innledning.
Stortingetharbestemtat en rekkenyeoppgaverinnen landbruksforvaltningenskal overføres
til kommunene(St.meldnr] 2001-2002Nyeoppgaverfor /o/caldemokratiet—regionaltog
lohilt nivå).
I tillegg til juridiske virkemidleromfatterdetteoverføringav vedtaksmyndighetfor
økonomiskevirkemidlersommiljømidleneunderLandbruketsutviklingsfond(LUF) og
skogmidleneunderLUF. Intensjoneneerå strkedet lokaleseivstyret,vitalisere
lokaldemokratiet,gi konmiunenebedreanledningtil åselandbrukspolitikkeni sammenheng
medandresamffinnsoppgaver,ogsamtidigbidra til bedremålrettingog effektiviseringav
statligvirkemiddelbruk.
Det framgårav oversendelsesbrevetat i utkasttil forskrifl er det lagtil grunnønskeom stor
frihet for kommunenetil åprioriteremellomde ulike tiltak, fastsettetilskuddssatserog
nærmerekriterierogeventuellevilkår.
Fylkesmannenserklart at storkommunalfrihet er enforutsetningfor å lykkes i forhold til
intensjonene.Dettemåbetyat detikke leggessterkeformellebegrensningerpådet
kommunaleseivstyret.Flereforslagi utkasttil forskrift om skogmidleneoppfattesåvære
ubegrunnedeavgrensningerpåbrukenavtilskudd. Ennaturliginnretningpånasjonaltnivå
kan væremaksimalttilskudd (%) på enkelttiltak.Pådenandresidenvil uklarevirkeområderI
formålkunneuthuleordningenesomigjenvil kunneføre til aten ikke nårde
landbrukspolitiskemål. Det erviktig at forskrifter er robusteog forutsigbare.

I tillegg til nasjonaleog lokalemål er detgjennomfylkespianarbeidetog “Strategiskplan
landbruk”sattregionalemål for landbruketi fylket. I tildelingsbrevetfra Fylkesmannentil
kommuneneer detønskeligi noengradå stimuleretil aktiviteterfor ånåregionalemål.

Kommunale prioriteringer.
Fylkesmannenvil understrekeviktighetenav at kommuneneskal fastsetterretningslinjerfor
prioriteringavsøknader(jfr. § 8 i forskrift om jordmidlene>og atdetteskal skje i dialogmed
fylkesmannenognæringsorganisasjonenelokalt. Dettegjørdetmulig åbringebåderegionale
betraktningerog lokalt viktige næringsspørsmålinn i denkommunaleprosessen.
Slikeretningslinjervil ogsåværemedpå å økerettssikkerheteni behandlingenav klagesaker.

Det forutsettesat detteogsåblir innarbeideti forskriftenfor skogmidlene.
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I § 8 (i forskrifi om miljømidlenei landbruket)og § 7-3 (forskrifi om skogmidlene)framgår
at deti særligetilfeller kandispenseresfra reglene.Slik myndigheter gitt hhv
“Fy/kesmannen”og “departementetellerdendetbemyndiger”.Myndighetenbørværetillagt
sammenivå i de 2 forskriftene.

Forskrift om tilskudd til spesiellemiljøtiltak i landbruket.
Oppfølgingav tiltak

.

Krav om skjøtselstiltakettergjennomføringavhovedtiltak.
Kulturlandskap“produseres”over langtid. Utkastetinneholderbestemmelserom
arbeidsfrister,mensåvidt vi kansefinnes detingenkrav om oppfølgingav tiltak i form av
skjøtsel.Vi menerat dettemanglendekravet,kombinertmedbrukav midlenepåeiendommer
somer uteav drift, vil kunneslå uheldigut. Selv om det i denkonkretesakenstilles krav om
varig skjøtselvil mulighetenfor reaksjon,slik deterbeskreveti § 10,bli sværtbegrenset.

Kravom miliønlan
Krav om oversiktsplantil alle.
I ~6er kravetommiljøplan tatt inn medhenvisningtil forskrifi ommiljøplan. Det vil her
væretaleommiljøplan trinn 2 for detaktuelletiltaket for søkeresommottar
produksjonstilskudd.Vi menerdetterepresentereren uheldig forskjellsbehandling,og at
forskriftenbørinneholdekrav om en form for oversiktsplanhvortiltaket inngår,uavhengigav
om søkeren/eiendommenmottarproduksjonstilskuddeller ikke.

Forskrift om tilskudd til nærings-og miljøtiltak i skogbruket.
Forskriftenerstatterforskrifter om tilskuddtil skogsveier(2 stk) og forskrifteneom tilskudd
til praktikanteri skogbruket,førstegangstynning,drift i vanskeligterreng,skogkulturog
miljøtiltak i skogbruket.I følgeoversendelsesbrevetfra Landbruksdepartementethaizforskrifi
omtilskudd til skogbruksplanleggingværtpåhøringog vil bli fastsattsenerei høst.
Forordningenemedtilskuddtil tynningog tilskuddtil drift i vanskeligterrengbledeti 1995
nødvendigå fastsatteegneregleri fylket, dersomordningeneskullevidereføres.
Skognæringenog politiskeorganeri fylket harsettverdienog nødvendighetenav slike
ordninger.Det harderfor værtregionaleforskdfterfor disseordningenefram til i dag.

I forslagtil forskrift ombrukav skogmidleneer detetterFylkesmannensvurderinglagt for
sterkeformellebegrensningerpådetkommunaleseivstyret.
Vi gjentarat dennasjonaleforskriftenmåværeenkelog robustog gi kommunenedenfrihet
somer intensjonen.Årlige variasjoneri tildeling og begrensningerbørkommei
tildelingsbrevet.

Kap.2. Tilskuddtil skogkultur.

Av forslagtil forskrift framgårat det ikke skalgis tilskuddtil skogplanting, såing, kjøpav
utstyrellertil tiltak somveduttak av virkegir overskudd.

At forskriften ikke hjemleradgangfor kommunenetil ågi tilskuddtil skogplantinger
fylkesmannenuenigi bådeavprinsipielleog faglige grunner. Prinsipielt bryterdetmed
landbruksdepartementetsuttryktemålsettingfor kommunereformen.Nårmålsettingener at
kommuneneskal ta ansvarfor Iandbrukspolitikkenfor atdenskal tilpassesdenenkelte
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kommunesbehovvil detværeuheldigåbegrensekommunenesmulighetertil åbestemme
hvordanmidleneskal brukes. Det signalisereratmanikke stolerpå kommunene.

Fagligsettvil detteværesværtuheldigfor vårt fylke og for såvidt heleMidt-Nnrge P.g.aav
vanskeligeforyngelsesforholdhardetgjennomalle årblitt gitt tilskuddtil pianting. De
vanskeligeforyngelsesforholdeneerav klimatisk art og gjørat naturlig foryngeLseikkeer en
aktuell foryngelsesformi vårt fylke. Omfattendeforskningsarbeiderdokumenteredette.Slik
setter Midt-Norgemegetforskjellig fra Sørog Østlandet. Selv om skogavgiftsordningener
betydeligforbedretgir ikke detgodenok resultaterfor vårt fylke. Vi seralleredenåat
plantingener reduserttil dels dramatiski løpetav de siste2 årene(ca. 45 %). Langtmerenn
reduksjoneni avvirkningenskulletilsi. Konsekvenseneav et lavt investeringsnivåinnen
skogkulturer i følgeberegningeratbruttoproduksjonreduseresfra 1,2mill til 0,8 mill. kbm. I
tillegg synesbortfalletav tilskudd til plantingå gi somfølgeeffektgenereltlavere~aktivitetpå
flereområder.

Tynningharen marginaløkonomi.Detbørderfor kunnegis tilskuddselvom tiltaketgir knapt
overskudd.Ut fra ressursenei våreskogerer detmulig å taut 60-70.000kbm tynningsvirke.
Desisteåreneer det tattut bare2-3.000kbm. Gjennomtreprogrammetmotiveresdetbl.a. til
produktutviklingog økt markedsandelfor skogprodukter.En slik satsingforutsetterat
tilfangetavgodt råstoffopprettholdesog økes.(bioenergi)

Kap. 3. Tilskudd veibygging.
Av oversendelsesbrevetfra Landbruksdepartementetframgåratdet i tildelingsbrfwettil
fylkesmenneneog videretil kommunenevil ligge enbegrensningom at ti/skuddet-Ut
ve{tbrmålikke kanutgjoremerennmaksimalt50%av det ti/delte beløptil skogtiltaki den
enkeltekommune.

Fylkesmannenharingenmerknadertil forskriftensbestemmelseneom tilskuddtil veibygging,
mener fagliguenigi denbegrensningsomoversendelsesbrevetannonserer.

Det er fortsattviktig åstimuleretil veibygging i fylket. Dettegjelderspesieltnmbivggingav
eksisterendeveger(bygdpå60- og 70 tallet) og fortettingav veinettet

Kap. 4. Tilskudd til miljøtiltak i skog.
Av § 4-4 (Vilkår) 2. ledd framgårat ... normaltskaltilskuddsbeløpettil en enkelskogeier
ikke overstigekr 75. 000,-.

Prinsipieltbørtilskuddetdekkepåløpnekostnader.Fylkesmannenkan derfor vanskeligforstå
denøvre begrensningpåkr 75.000.Det kan someksempelværemerformålstjenligmedet
noestøaeområdesom gir 150.000kroneri tilskuddenn2 mindreområdersomhver gir
75.000kroner.

Deter videreuklart hva sommenesmednormalt.Av § 7-3 framgåratdet i særligetilfeller
kandispenseresfra reglene.Dettepunktetbørkunneværedekkendefor “ikke normale
forhold” slik at ordetnormaltkanstrykesi § 4-4, 2. ledd.
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Kap. 5. Tilskudd til andre tiltak i skogbruket.
Av forslagtil forskrifl framgårat det ikke er anledningtil å gi tilskuddtil i’aubanedr¶

Dennebegrensingenharogsåfylkesmannenbådeprinsipielleog fagligemotforestillingertil.
Deprinsipielter desammesomfor skogkulturog skogveier.Fagligsetter det
viktig å stimuleretil tiltak somhar sommål åøkeaktivitetenog ressursutnyttelsen.Med
bakgrunni tidligereressursoversikterer detgrunntil åantaat deti brattog vanskeligterreng
kantas ut for salgi området50.000kbm pr. år. Taubaneerdet enesteutstyretsomi slikt
terrengivaretarfagarbeidernessikkerhetog arbeidsvilkårpå en tilfredsstillendemåte..Bruk av
annetutstyr somf. ekstraktorer ikke forsvarlig.
I Nord-Trøndelager detgjennomflere 10-årbygd opp kompetansefor slik aktivitet, hvordet
i tillegg er lagt spesiellvekt påhensynettil biologiskmangfold.

EtterFylkesmannensvurderingerer miljøtilpassetverdiskapingviktigereen de tekniske
løsningersomvelges. Taubaneeret miljøvennligutstyr somikkegir kjøresporeller andre
terrengskader.Utstyretkanogsåbrukespåbæresvakmarkog er medpåågjøreskogbruket
merrobusti en landsdelmedsværtvariert topografiog bæreevne.

Medhilsen

Inger Lise Gjørv
Fylkesmann

BjarneHaug
Landbruksdirektør

Saksbehandlerstelefon: 74 16 81 89


