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UTTALE ANG. UTKAST TIL FORSKRTFT OM TILSKUDD TIL SPESIELLE
MILJØTILTAK I LANDBRUKET OG NÆRINGS OG MILJØTILTAK I
SKOGBRUKET

Førjeg gir uttaleom utkastet,finnerjeg grunntil åkommenteremåtendetteer fremlagtpå.
Det ersterktkritikkverdig at dettesendesut på høringmeden høringsfristsomutløpet3 uker
før forskrifteneskal tre i kraft. Det er ikke sannsynligat mani denneperioden,somogså
inkludererjulen,skal gjennomføreen senøsbehandlingavhøringsuttalelseneog
forhåpentligvisendreen del på forskriften. Manglendeinformasjonnedoveri forvaltningen,
vitner ogsåom at sakenikke er godt nok forberedt.At grunnarbeideter for tynt, bekrefiesav
atdet i det sisteer gitt signalerom at de sterkeføringenesomliggeri forskriftene~senuutil å
manglepolitisk støtte.Nevntepunktersvekkettilliten til departementetsarbeidsmetoder.

Viderekommentarerer knyttettil utkasttilforskrft om tilskuddtil nærings-og miljøtiltak i
skogbruket.

Dagensordning,med fylkesvistilskuddsforvaltning,eren smidigordning.Det er likevel
naturligog riktig attilskuddenefølgermyndighetsoverføringentil kommunene.Det er derfor
syndat degodeintensjonenesomliggerbak, ikke kan gjennomføresi praksisslikrntkastetnå
foreligger.Hermøterdepartementetsegselvi døra.Kommunensfrihet blir sterktbegrensetav
de føringersomligger i utkastettil forskrift. Det gjelderbl.a
at tilskuddtil vegfonnålikke kanutgjøremerenn50 % av tildelt beløptil skogtiltak,
at det ikke kan gis tilskuddtil vegersomførertil reduksjoni “villmarksptegedeområder”,
at det ikkekan gis tilskuddtil plantingog
at det ikkekan gis tilskuddtil taubanedrift.
I tillegg et detet uavklartspørsmålom over-/underskuddkan overføresfra ett år til et annet.
At overføringvil bli mulig synessomenforutsetningfor å fa en fleksibel ordning.I tilleggbør
det leggesinn føringerfor bevilgningenefra departementet,slik at dissegaranteresi minst3
år. Ordningersomvarerunderett årgjør detverreåoppnåresultatet,spesielti en langsiktig
næringsomskogbruket.

Det stilles ogsåspørsmålstegnved de fagligebegrunnelserfor de begrensingersomer nevnt
ovenfor.Så lengedet ikke er gitt noengod, fagligbegrunnelsefor begrensningene,spørman
segom det erMD og DN somaleneharlagt føringeneher.Alt tydet på det.

Hvaer detmanerredd for, og somgjørdetnødvendigå leggeslike føringer? Hensiktenmed
endringeneer lokaletilpasninger,og damå detværerom for ådisponeremidlenefritt. Det er
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enormevariasjoneri tilskuddsbehoveti kommunene.I noenkommunerkantaubaneog
plantingværedetviktigste.Andrestedermanglerdet fortsattveger.Det finnesogsåeksempler
påatdetnoenstederblir helt galt å brukereduksjonav “villmarkspregedeområder”somen
begrensning.Detanmodesom at dissebegrensnin~enefjernes,underhenvisningtil atde
hensynbegrensningeneermentåta.alleredeivaretasgjennomøvrigelover 02 regler
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