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Melding om vedtak

Deresref: Vår ret=
03/00347-3

Arkivkode:
699

Dato:
11.12.03

Saksbeh:
RoarSætervoll,77 873002

Særutskrift: HØRINGSUTTALELSE SKOGBRUK

TorskenkommuneharbehandletDereshenvendelse,og fattetvedtaki ovemevntesakslik
detgårfrem vedlagteutskrift avmøteprotokoll.

Klaeeaduant

’

Vedtaketkanpåklagesti/kommunen.Klagefristener 3 ukerregnetfra dendagenda brevetkomfram ti/påført
adressat.Det er tilstrekkelig at klagenerpostlagtinnefristensutlep.

Klagenskalsendesskrgilig til densomhar truffet vedtaket,angi vedtaketdetklagesover, deneller de
endringersomønskes,og degrunnerdu vil anførefor klagen.Dersomdu klagerså sentat detkanværeuklart
for ossom du harklageti rett tid, besduogsåoppgi nårdennemeldingkommerfrem.

Med vennlig hilsen
Torskenkommune

RoarSætettIl
Rådmann

Postadresse:
Postboks27
9380 GRYLLEEJORD

Telefonnummer:
Sentralbord
Telefaks
Tekniskavdeling
Sosialkontor

77 873000
77873009
77 87 30 50
778731 0

Okonotniavdeling
Merkantil avdeling
Prestekooto et

778730 10
77 873020
77 87 30 60

Bankgiro: 48080700191
Postgiro: 0801 5977400
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Torsken kommune

Arkiv: 699
Saksmappe: 03/00347-1
Saksbehandler: RuarSætervoll
Dato: 25.1103

HØRINGSUTTALELSE SKOGBRUK

Utval ssaksnr Utval Møtedato

069/03 Fonnannskaet 03.12.03

Aktuellesaksdokwnenter
S HØRINGSUTTALELSESKOGBRUK

Vedlegg:
Kopi av høringsbrevmedutkasttil ny forskrift.

Kort satnineudrag:
Somleddi Stortingetsvedtakom atkommuneneskal overtaen rekkenyeoppgaverinnen
landbruksforvalntingenhar de sendtforskrift om tilskuddtil nærings-og miljøtiltak i
skogbruketpåhøring.
Slik forskriftenerutformetvi] forskrifienvirke begrensendepåmulighetenfor åutvikle
skogbruketi Torsken.

Saksopplysninger:
Landbruksdepartementethar i høringsbrevdatert28.10.2003lagt frem etutkasttil forskrift
om tilskuddtil nærings-og miljøtilitak i skogbruket,medhøringsftist11.12.2003.

Forskrifiener et resultatav at Stortingetharvedtattat en rekkenye oppgaverinnen
landbruksforvaltningenskal overtbrestil kommunene,herunderde økonomiskevirkemidlene
til skogbruk(statstilskuddtil skogkultur, førstegangstynning,drift i vanskeligterreng,
byggingav skogsveierog miljøtiltak i skogbruket).

Hensiktenmeddennye forskriftener ågi kommunenestor frihet til åprioriteremellomde
ulike tiltak, fastsettetilskuddssatserognærmerekriterierog eventuellevilkår.

Det vil væreen fordel for skogbruketi Torskenat forskriftenendresnoe,slik at vi får gode
mulighetertil å nytte tilskuddeneog utvikle skogbruksnæringenvidere.

Vurdering:

Kapittel 2. Tilskuddtil skogkultur.
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I statsbudsjettetfor 2003 foretokregjeringenen kraftigkursendringmedhensynpå
skogbruketsrammevilkår.Statstilskuddtil skogplantingog stell av ungskogble erstattetmed
en ordningdergrunneiernekunneutnytteskogavgiftsordningenfor åfinansieresliketiltak.
Dettehar slått veldiguheldigut for dedelerav landetderskogavgiflsordningenlkkerican
erstatteet slikt statstilskudd.
I dennyeforskriftenåpnesdet for tilskuddtil skogkulturmenikke til planting.For å sikre
ressursoppbygging,kompetanseog sysselsettingi skogbruketer detviktig atidrnznye
forskriftenåpnerfor tilskuddogsåtil skogplantingi områderhvorskogavgifi,sordningenffiar
liten effekt.

Kapittel 3. Tilskuddtil veibygging

Tilskuddtil skogsveierer avgjørendefor effektivutnyttelseav skogressursene,både
økonomiskog miljømessig.Veidekningeni vår kommuneog landsdelenfor øvrig erpå langt
nærtilstrekkeligtil å sikre et rasjoneltskogbruk,og deterderforbehovfor fortsattstor
innsatspå detteområdet.Enbegrensingav tilskuddtil 50% av tildelingsrammenti]
kommunenekan i årmedmangeog storeskogsveianlegginnebæreenbetydeligbegrensning
for gjennomføringen.En slik begrensningleggerogsåopptil en stor grad av uforutsigbarhet
for skogeierne,ettersomdet er tilskuddsrammenvil måttevarieremyefra år til år. I dette
skogbrukssjefsdistrikteter detsatsetmyepåutbyggingav skogsveger,utbyggingstaktenhar
værthøyi forhold til de andreskogbrukssjefsdistriktenei Troms. Deter nåviktig å utnytte
denkompetansenogtradisjonenvi nåharbestmulig.

Det er videregitt kravom atdetskal foreliggeen byggeplansomkommunenskal godkjenne.
Dettevirkerbyråkratisk,dadet ikke er sattkrav om hvabyggeplanenskal inneholde,detbør
derforværetilstrekkeligatdetsetteskrav omhvilken veiklassedetskalbyggesettermed
traseinntegnetpåkartvederlag.“Normalerfor landbruksveiermedbyggebeskrivelse”,vil da
settekravenesomskal følges.

Rådniannens forslau til vedtak

:

I. TorskenKommuneved formannskapetharmottattpåhøringet utkasttil ny “Forskrift om
tilskuddtil nærings-ogmiljøtiltak i skogbruket”.

2. TorskenKommuneved Formannskapetviser til høringsbrevog forskriftsutkastog
fremmerfølgendemerknader:

a) Begrensningenom at tilskuddtil veiformål ikke kan utgjøremerennmaksimalt50%av
det tildeltebeløptil skogtiltaki denenkeltekommunetaesbort.

b) Kapittel 1: Det børfremgåav forskrifien § 1-2 at tilskuddetkan betalesut til andreenn
søkerennårdennesamtykkertil dette.

c) Kapittel 2: § 2-I. 4.leddendresslik “Det skalikke gis tilskuddtil skogplanting,såing,
kjøpav utstyr i dedelerav landetderskogavgifisordningenhar storbetydning.Det skal
videreikkegis tilskuddtil tiltak somved uttak av virke gir overskudd”.

d) Kapittel 3: §3-2,2.ledd“Føranleggsarbeidetsettesi gang,skal det foreliggeen
byggeplansomkommunehargodkjent” taesut av forskriften.

RoarSætervoll
Rådmann
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Formannskapetbehandletsakenden 03.12.03:
Saka ble enstemmigvedtatt

Votering

:

Formannskapetsvedtak/innstilling den 03.12.03:

1. Torsken Kommune ved fonnannskapethar mottatt på høring et utkast til ny “Forskrift om
tilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruket”.

2. TorskenKommunevedFormannskapetvisertil høringsbrevog forskrifisutkastog
fremmerfølgendemerknader:

a) begrensningenom at tilskuddtil veiformål ikkekanutgjøremerennmaksimalt50%av
det tildelte beløptil skogtiltaki denenkeltekommunetaesbort.

b) Kapittel 1: Det børfremgåav forskriften§ 1-2 at tilskuddetkanbetalesut til andreenn
søkerennårdennesamtykkertil dette.

c) Kapittel2: § 2-1.4ieddendresslik “Det skal ikke gis tilskuddtil skogplanting,såing,
kjøp av utstyr i de delerav landetderskogavgifisordningenharstorbetydning.Det skal
videreikke gis tilskuddtil tiltak somved uttak av virke gir overskudd”.

d) Kapittel 3: §3-2,2.Ledd“Føranleggsarbeidetsettesi gang,skal det foreliggeen
byggeplansomkommunehar godkjent” taesut av forskriften.


