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Horingsuttalelse: Forskrift om tilskudd til nærings-og miljøtiltak
i skogbruket

Kontaktutvalgetfor skogbruki Nordlandharpå møte8. desemberbehandletforslagettil
forskrift om tilskuddtil nærings-ogmiljøtiltak i skogbruket.Tilstedevar:

GunnarNygaard FMLA seksjonskog
OrnulfKibsgaard FMLA seksjonskog
TanjaStokka Jenteri skogbruket
Ivar AsbjømLervåg Statsskog
ToreHov HelgelandSkogselskap
AudgarCarlsen Saltenskogselskap
Halvar Gaustad SkogeierforeningaNord
KåreSjåvik SkogeierforeningaNord

Kontaktutvalgethar følgendemerknader:

I høringsbreveter detvarsletatdetblir gitt føring om atdetmaksimaltkan brukes50%av
dentildelte skogpottentil skogsveier.Detteskal gjeldedenenkeltekommune.Det vil gjøre
detvanskeligfor en kommuneå støttebyggingav størreskogsveier.Et stodskogsveianlegg
vil fort kunneleggebeslagpåmerenn 50%av skogpottenfor en liten kommuneet enkeltår.

Vi meneratforingenommaksimalt50%avskogmidlenetil skogsveiermåsløyfes.

I høringsbrevetheterdet:
Stortingetønskermeddetteå styrkedetlokaleseivstyret,vitalisere lokaldemokratiet,
gi kommunenebedreanledningtil å selandbrukspolitikkeni sammenhengmedandre
samfunnsoppgavenog bidra til bedre inålrettingogeffektiviseringavstatlig
virkemiddelbruk.

I forskrift om spesiellemiljøtiltak i landbruketer det tatt konsekvensav detteønskett§8.
En slik presiseringfinnesikke i forslagettil forskrift for skogbruksmidlene,mendeterhelt
nødvendigatdetkommerpåplassfor nettoppåsikre næringasmedvirkningogpådenmåten
styrkelokaldemokratiet.

Vi menerdet i tekstentil forskrfl måtaesmedformuleringersomsikrer næringamedvirkning
i arbeidetmedutarbeidingav strategierpåkommunemva.

§ 2- i Generelt
Vi erkjentmedatdet fra myndighetenesside leggesopptil at deter skogeierensansvar-å
sørgefor skogplanting.Bortfallet av tilskudder delviskompensertmeden forbedret
skogavgifisordning.I Nordlandharvi ennåbetydeligearealigjen somburdeværtiskogreist
Detopphørerhelt. Vi minnerom atgjennomtiltakspianarbeidetsomer gjennomført
erca50 % av arealetsomegnetfor bartreplanting,ikke tilpiantet ennå.
I gjennomsnittstårdetca 8 m3 perdaamedenhøgandelslip på de “naturlige”
barskogarealene.Dettegir en langt dårligereeffekt av skogavgifisordningenenntilfellet er på
sentraleøstlandsområderderdetgjernestår 16 m3 perdaa,og en størreandelsagtømmer.
Resultateterat en skogeieri Nordlandmåbrukeen myestørreandelav “rotnettoen”for å



utføresammeskogkulturenndetsomertilfellet i for eksempelØsterdalen.Medsynkende
nettoprisertil skogeieroget kravom høgereavsettingfor investeringersomikke gir
avkastningfør om ca80- 100 år, sier detsegselv at de flestekvier segfor å gjøredisse
investeringene.Resultateter synkendeplantetallog storeøkonomiskeproblemerfor fylkets
planteskolernoevi serklart i år. Skogplanterkan produseresog kjøpesandrest~dewmen
friket tappesfor verdifull kompetanseog demulighetenesomliggeri lokal tilpassingav
produksjon.Vi minnerogsåom atbestokningenpå framtidasskogarealvil bli betydelig
mindreenndetsomvi menerdenbørvære.Dettevil vår lokaleskogindustrimerkeog er
direktedistriktsfiendtLig i dagog på sikt.

Det siesvidereatdet ikke skal giestilskuddsomveduttakav virke gir overskudd.I denne
sammenhengantarvi at detmenestynningsdrifier.Påleggetblir vanskeligå håndhevefordi
deter ulike forhold fra eiendomtil eiendomsomavgjørom detblir overskudd.Tynninger
dessutenettiltak somi stor gradbidrar til denverdiskapingensomkantaesut om2 — 3
generasjoner.Detvil værepositivt for skogbruketat flest mulig sersegtjent å få utført
tynningav profesjonelleskogsarbeidere,og davil mulighetenfor en liten økonomiskgevinst
væreen viktig gulrot for at sliketiltak blir gjort.

Vi beromat det i den endeligeforskrffienblir gitt anledningti/fortsatt tilskuddtil
skogplantingogogsåtynningsdrjjierutenbegrensingpåomdetgir etlite overskudd

§ 3-1 Generelt
Kontaktutvalgetfor skogbruki Nordlanderkritiske til brukenav begrepet“villmarkspregete
områder”.Detteeretbegrepsomer innført “bakveien”,og detkreveringenvurderingav de
områdenesompådennemåtenblir fredet.Skogbruketer ei næringsomharvist stort ansvari
å ta miljøhensyn(Levendeskog, frivillig sertifisering),menvi måkunnekreveat når
myndigheteneleggerrestriksjonerpånæringsutøvelsesåerdetettervurderingerder alle sider
erveidmot hverandre,ogmanendermeden konklusjonsomdetkan argumenteresfor.

Andreavsnittunder§ 3-] bor taesut avforskrlften.

§ 3-2 Vilkår
Kontaktutvalgetregistrererat detleggesopp til en utvidelseav avgiftsfribrukaway~
veianlegg.Ordningenvil ikke fa tilbakevirkendekraft. Denblir derfor tungvint åpraktiserepå
anleggsomvil væreenkombinasjonav nye og gamlemedulike rettigheter.En skogsvei
byggesfor å betjeneskogbruketsomnæring,og dersomandreenn skogoppsynetskal harett
til avgiftsbrukbrukav veienmådetskje ettertillatelsefra grunneier.I forslagettil forskuifi gir
en åpningfor atmiljøvernmyndigheterskal haubegrensetretttil åbrukeskogsveier.Hvamed
kulturmirmemyndigheter,samiskeinteresser,fi-iluftslivsinteresser?Listen overbnikeresom
kunnehaallmenninteresseav å brukeetveianleggkunnesikkertbli myelengre,menvi
menerdet tydeligviserat det ikke erhensiktsmessigatandreennskogoppsynetskal haen slik
rett.Andresomønskerå ferdespåeiendommenogharbehovfor å brukeveien,vil somiregel
få det i forståelsemedgrunneierog vi tror at detogsåer denbesteløsningen.

Vi menerat det ikke er riktig å utvide rettentil avg~sfribruk av veianlegg.

§ 5-1 Generelt.
Kontaktutvalgetberom at forbudetmottilskuddtil taubanedrifistrykesfra forskriften. I
enkelteområderer taubanedriftdenmestmiljøvennligemåtenskogkan avvirkespå.



Alternativeter åbruketerrenggåendekjøretøysålangt sommulig meddeskaderdetpåfører
terrenget.Driftsmåtenhar ingenstorutbredelse,men for entreprenører/skogeieresomønsker
å ta mestmulig hensyntil terrengskader,er mulighetenfor å nytte taubanedrifterpåårstider
skoghunnener sårbar,en sværtgod Løsning.

Vi beromat setningen“Det er ikke anledningtil å gi tilskuddtil taubanedrit” strykes.


